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Ki vagy te? Hogyan keletkezett a világ? Hogyan lesz földből és vízből élő béka? Hiszel a
sorsban? Mire van szükségünk a boldog élethez?
Sofie Amundsen tizenöt éves norvég kislány különös kérdéseket tartalmazó levelekre bukkan
a levélládában. Ahhoz, hogy megválaszolhassa az önmaga és a világ létezésének titkait érintő
kérdéseket, kalandos szellemi utazásra indul az európai kultúra és filozófia történetében.
Sofie-val együtt az olvasó is észrevétlen részese lesz ennek a nem mindennapi filozófiai
utazásnak, melynek során az európai kultúra legendás alakjai tűnnek elénk: Athén romjai
között találkozunk az ideák mágusával, Platónnal, megtudjuk, mi köze van Démokritosznak a
legóhoz, miért ügyelt Arisztotelész oly kínosan a rendre, miért azt tartotta ésszerűnek Hegel,
ami életrevaló.
Szókratész nyomán megtanulhatunk kérdezni, Locke az emberi gondolatok és képzetek
eredetéhez kalauzol. Descartes és Spinoza, Hume és Kant, Kierkegaard és Nietzsche
mindannyian kiveszik részüket a kérdések megválaszolásának izgalmas munkájából A Sofie
világa az utóbbi évek egyik legnagyobb könyvsikere Nyugat-Európában, 38 nyelvre
fordították le eddig.
Sikerének egyik oka, hogy Gaarder a filozófia történetének bemutatásához irodalmi formát
talált, stílusa élvezetes, gondolatai tiszták, pontosak és érthetőek. Haszonnal forgathatják a
fiatalok és a felnőttek is, mindazok, akik nem felejtettek el kérdezni és megőrizték magukban
a rácsodálkozás képességét.
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Wer nicht von dreitausend Jahren
Sich weifi Rechenschaft zu gebén,
Bleib im Dunkeln unerfahren,
Mag von Tag zu Tage leben.
Johann Wolfgang Goethe

Aki háromezer éve
Nem vezeti számadását,
Ostobán, sötétben élje
Napjainak vonulását.
Márton László fordítása
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Az Éden kertje
...akárhogyan is, valaminek csak a semmiből kellett keletkeznie…
Sofie Amundsen hazafelé tartott az iskolából. Egy darabon még együtt mentek Jorunnel, a
barátnőjével, és a robotokról beszélgettek. Jorunn szerint az emberi agy olyan, mint egy
bonyolult számítógép. Sofie ebben ugyancsak kételkedett. Azért az ember mégiscsak több,
mint egy gép?
A nagy élelmiszerboltnál elváltak. Sofie egy kertes villasor végén lakott, kétszer olyan
messze az iskolától, mint Jorunn. Néha az volt az érzése, hogy házuk a világ végén áll, mivel
utána már csak a sűrű erdő következett.
Befordult a Lóhere utcába, amely a vége felé hirtelen elkanyarodott, ahogy a helybéliek
mondták, a Kapitány-kanyarnál. Hétköznap nemigen járt errefelé senki.
Május eleje volt. Némelyik kertben a gyümölcsfák alatt bokrokban virítottak a húsvéti
liliomok. A nyírfák zöldbe borultak.
Nem furcsa, hogy éppen ebben az évszakban indul virágzásnak a természet? Vajon mi az
oka, hogy ez az elképesztő mennyiségű növény hóolvadás után egyszer csak előbújik az
élettelen földből?
Mielőtt kinyitotta volna a kertkaput, Sofie gondosan belekukucskált a postaládába.
Többnyire tömve volt mindenféle prospektusokkal és anyjának címzett nagyalakú
borítékokkal.
A küldeményeket mindig gondosan letette a konyhaasztalra, mielőtt fölment volna a
szobájába.
Apjának is csak egy-egy banki értesítő szokott érkezni. Pedig ő igazán nem hétköznapi
ember. Kapitány egy nagy tartályhajón, ezért az év nagy részét családjától távol tölti.
Ha néhány hétre hazajön, tesz-vesz a házban, alig győz Sofie és édesanyja kedvében járni.
Most is úton volt, valahol jó messze az óceánon.
Aznap csak egy borítékot halászott elő a láda mélyéről. Neki címezték.
„Sofie Amundsen, Lóhere utca 3.” Csak ennyi állt a kis borítékon. A feladót nem tüntették
föl, sőt még bélyeg sem volt rajta.
Sofie gyorsan betette maga után a kaput, és felbontotta a borítékot. Egy kis cédula volt
benne. „Ki vagy te?”, olvasta a papíron.
Semmi több. Se megszólítás, se valami búcsúzó formula. Csak ez a három szó, no meg a
jókora kérdőjel a végén.
Még egy pillantást vetett a borítékra. Kétségtelenül neki címezték. De ki dobhatta a
postaládába?
Sofie besietett a házba. Ám Sir kán, a kandúr, jó szokásához híven, még idejében
felbukkant a bokrok mögött, és egy ugrással fenn termett a lépcső tetején, hogy ő is
besurranhasson.
– Szervusz, cica! – üdvözölte a kislány.
Ha Sofie édesanyja bosszús volt, házukat egyszerűen csak menazsériának nevezte. Sofie
tudta, hogy a menazséria nem más, mint holmi szedett-vedett állatsereglet. Ennek ellenére
elégedett volt gyűjteményével. Eleinte csak három aranyhala volt: Búbos, Piroska és Fekete
Péter. Aztán kapott két törpepapagájt, Morzsát és Borzast. Hamarosan követte őket a házba
Govinda, a teknős és Sirkán, a tigriscsíkos kandúr. Az állatokat úgymond vigaszul kapta azért,
mert édesanyja mindennap sokáig dolgozott, apja pedig távoli vizeken hajózott.
Sofie letette az iskolatáskáját, enni adott a macskának, majd kezében a titokzatos levéllel
leült a konyhaszékre.
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„Ki vagy te?”
Bárcsak tudná. A neve Sofie Amundsen, de ki is ez a Sofie Amundsen? Eddig nem sikerült
kiderítenie.
Mi lenne, ha másképp hívnák? Mondjuk, Anne Knutsennek. Akkor talán más lenne?
Eszébe jutott, hogy apja azt szerette volna, ha Sunnövének keresztelik. Kísérletképpen
kinyújtotta a kezét, és Sunnöve Amundsenként mutatkozott be. Nem, nem. Ez a Sunnöve
teljesen másik lány.
Kezében a titokzatos levéllel beviharzott a fürdőszobába, és megállt a tükör előtt.
Hosszasan tükörképe szemébe bámult.
– Sofie Amundsen vagyok – mutatkozott be.
A lány a tükörben válaszra sem méltatta. Még csak el sem fintorodott. Bármit csinált Sofie,
tükörképe egyszerűen csak utánozta. Megpróbált váratlanul elfordulni, de a másik éppoly
gyors mozdulattal követte.
– Ki vagy te? – kérdezte.
Semmi válasz. Zavarában már azt sem tudta, hogy ő kérdezte-e a tükörképet vagy pedig az
őt.
Mutatóujját tükörképe orrára nyomta, és határozottan leszögezte:
– Te nem vagy más, mint én.
Mivel nem kapott választ, megfordította a kijelentést.
– Én pedig nem vagyok más, mint te.
Sofie Amundsen soha nem volt elégedett a külsejével. Igaz, sokan mondták már neki, hogy
nagyon szép mandulavágású szeme van, de biztosan csak azért, hogy ne kelljen túlságosan
kicsi orráról vagy nagy szájáról beszélniük. A legrosszabb mégis az volt, hogy nem tudott mit
kezdeni egyenes szálú hajával. Az sem igen vigasztalta, hogy apja, akárhányszor csak
megsimogatta a fejét, „lenhajú lánynak” nevezte, Debussy egy zenedarabjára utalva. Persze
neki könnyű. Apja nem tudhatta, milyen az, ha valakinek olyan mereven lóg a nyakába a haj,
mint a drót. Itt bizony a hajformáló zselé vagy a lakk sem segített.
Néha úgy érezte, valami nincs rendben vele. Anyja egyszer elmesélte, milyen nehéz volt
megszülni őt. De azért hihetetlennek tűnt, hogy a szülés ennyire befolyásolta volna a külsejét.
Az mindenesetre furcsa, hogy fogalma sincs róla, kicsoda is ő valójában. Micsoda
igazságtalanság, hogy az embernek nincs beleszólása abba, milyen legyen. Mégsem kaptafára
készült! Az ember maga választja meg a barátait, de önmagát nem. Még csak azt sem
dönthette el, hogy ember akar-e lenni.
Egyáltalán mi az, hogy ember?
Felnézett a tükörben álló lányra.
– Jobb, ha fölmegyek a szobámba, és nekilátok a környezetismeretnek – mondta szinte
bocsánatkérő hangon, majd sarkon fordult, és már kint is termett a folyosón.
„Mégsem! Inkább kimegyek a kertbe”, gondolta meg magát.
– Cica! Cic, cic!
Sikerült kicsalogatnia Sirkánt a lépcsőre, majd becsukta maguk mögött az ajtót.
Ahogy ott állt a keskeny folyosón, kezében a titokzatos levéllel, furcsa érzés kerítette
hatalmába. Bábfigurának érezte magát, aki varázsütésre hirtelen életre kelt.
Milyen csodálatos lesz bebarangolni ezt a mesevilágot!
Sirkán könnyedén átugrott az alacsony korláton, és bevetette magát a ribizlibokrok közé. Ő
is él. Eleven a bajusza hegyétől egészen a bozontos farkáig. Csakhogy Sirkán ennek nincs
tudatában, nem úgy, mint Sofie.
Ahogy rádöbbent önnön létére, hamarosan az is felrémlett benne, hogy ez az állapot nem
tart örökké.
Most élek, ám egyszer el kell hagynom ezt a világot. Vajon lesz-e élet a halál után? A
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macskát persze ez a kérdés sem foglalkoztatja.
Nemrég halt meg a nagymamája. Jó fél éve szinte mindennap eszébe jut, mennyire
hiányzik neki. Hát nem igazságtalanság, hogy az élet egyszer csak véget ér?
Sofie még mindig a folyosón ácsorgott, s minden erejét arra összpontosította, hogy
megfeledkezzék az elmúlásról. De hiába gondolt az életre, nyomban eszébe jutott, hogy
egyszer majd meg kell halnia. Ugyanez történt, ha megfordította a sort, és először az
elmúlásra gondolt. Rögtön mindennél fontosabbnak tűnt számára az élet. Akárha egy
pénzérmét pörgetett volna az asztalon: minél világosabban látta az érme egyik oldalát, annál
tisztábban ragyogott a másik is. Élet és halál, egyazon dolog két oldala.
Lehetetlen, hogy valaki felfogja az élet jelentőségét a halál tudata nélkül, tűnődött. De
éppily lehetetlen a halálra gondolni úgy, hogy eszünkbe ne jutna, milyen nagyszerű az élet.
Nagyanyja is valami hasonlót mondott neki aznap, amikor megtudta, hogy gyógyíthatatlan
beteg. „Csak most érzem igazán, milyen gazdag az élet.”
Milyen szomorú, hogy az emberek többségét csak a betegség döbbenti rá az élet
pótolhatatlanságára! Talán nekik is jobb lenne, ha már előbb kapnának egy ilyen titokzatos
levelet!
Mi lenne, ha megnézné még egyszer? Hátha több is van a postaládában? Sofie odarohant a
kapuhoz, és kinyitotta a levélszekrény zöld ajtaját. Beleremegett, amikor észrevette, hogy még
egy boríték lapul a mélyén. Furcsa! Pedig biztos volt benne, hogy az előbb még üres volt.
Ezen a borítékon is az ő neve állt. Izgatottan felbontotta, majd ebből is előhúzott egy
cédulát. Pontosan olyat, mint az előző.
Hogyan keletkezett a világ? – olvasta. Gőzöm sincs róla, bosszankodott a kislány. Ki az,
aki egyáltalán tud erről bármit is? Azt mindenesetre elismerte, hogy a kérdés rendkívül fontos.
Életében most először gondolt arra, hogy nem élhet az ember a világon úgy, hogy legalább
egyszer rá ne kérdezne az eredetére.
Sofie-nak zúgott a feje a két levéltől. Elhatározta, hogy félrevonul egy kicsit a
rejtekhelyére.
A kislány szupertitkos rejtekhelye a kert egyik szegletében volt. Akkor vonult el ide, ha
feldühítették, ha utálta saját magát, vagy éppen rettenetesen örült valaminek. Ma csak
zaklatott volt egy kicsit.
Sofie-ék piros háza egy óriási kert közepén állt. A kert tele volt virágágyásokkal,
bokrokkal, gyümölcsfákkal. A gyepen egy hinta állt meg a kerti lak. Nagyapja építette a
nagymamának vigasztalásul, amikor első gyermekük néhány héttel a születése után meghalt.
A gyermeket Mariának hívták. „Életed, akár a nyár, a pillangókkal tovaszállt” – vésték a
kislány sírkövére.
A kert távoli sarkában, a málnabokrok mögött szabályos bozóttá vadult a növényzet. E
bozótos választotta el kertjüket az erdőtől. Mivel az elmúlt húsz évben senki sem törődött a
gondozásával és a nyírásával, valósággal áthatolhatatlanná vált. Nagyapa még örült is ennek,
hiszen a sűrű megnehezítette a rókák dolgát, amikor a háború alatt a tyúkok még szabadon
kószáltak a kertben.
A többiek ügyet sem vetettek a bozótosra, ahogyan a kicsit feljebb, már húsz éve üresen
álló nyúlketrecekre sem. Mit sem tudtak Sofie titkáról.
Pedig ha valaki figyelmesebben megvizsgálja, a bokrok alján észrevehetett volna egy
kisebb nyílást. Csak keresztül kellett mászni rajta, és az ember már bent is volt a bokrok alatti
tágas térben. Igazi menedékhely volt. Sofie biztos lehetett benne, hogy itt senki nem talál rá.
Kezében a borítékokat lobogtatva átvágtatott a kerten, majd négykézlábra ereszkedett, és
bebújt a nyíláson. Búvóhelye olyan nagy volt, hogy még föl is állhatott benne, de most inkább
lekuporodott az egyik vastag gyökérre. Innen belülről, az ágak és a levelek közötti apró
réseken keresztül kiválóan áttekinthette az egész kertet. Amikor kicsi volt, innen figyelte,
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amint apja és anyja a fák között keresi őt.
A kert külön világ volt a számára. Akárhányszor a teremtésről olvasott, mindig így
képzelte el az Éden kertjét.
„Hogyan keletkezett a világ?”
Fogalma sincs róla. Csak annyit tud, hogy a Föld egy kis bolygó a hatalmas világűrben. De
hogy a világűr honnan származik…
A legegyszerűbb persze az lenne, ha feltételeznénk, hogy mindig is létezett. Akkor nem
kellene azon törni a fejünket, hogy honnan származik. De hát van egyáltalán valami, ami
öröktől fogva létezik? Sofie sejtette, hogy nincs. Ezek szerint minden létezőnek kell hogy
legyen kezdete. Következésképpen a világűr egy már meglévő valamiből jött létre.
Ám ha elfogadja azt, hogy a világűr egyszer csak létrejött ebből a valamiből, akkor azt is el
kell fogadnia, hogy ennek a valaminek is van kezdete. Érezte, hogy egyre távolabb kerül a
megoldástól. Akárhogyan is, valaminek csak a semmiből kellett keletkeznie! De hogyan?
Viszont nem képtelenség-e feltételezni, hogy a világ mindig is létezett?
Az iskolában azt tanulták, hogy a világot Isten teremtette. Sofie kénytelen volt belátni,
hogy a kérdésre ez a legegyszerűbb válasz. De gondolatait már nem tudta féken tartani.
Rendben van, elfogadja, hogy a világot Isten teremtette. No és ő, Isten? A nagy semmiből
teremtette volna önmagát? Sejtette, hogy itt sántít valami. Isten ugyan képes arra, hogy életre
hívja a dolgokat, de hogy teremthette volna meg önmagát, amikor még nem létezett „ő maga”,
hogy teremtsen. Ezek szerint nem marad más lehetőség, mint feltételezni, hogy Isten mindig
is létezett. Csakhogy ezt a lehetőséget egyszer már elvetette! Minden létezőnek kell hogy
legyen kezdete.
– Megőrülök!
Kinyitotta a borítékokat.
„Ki vagy te?”
„Hogyan keletkezett a világ?”
Bosszantó kérdések! No és honnan jön a két levél? A levelek eredete legalább ennyire
titokzatos.
Ki ragadta ki Sofie-t a hétköznapok világából, hogy feltárja előtte az univerzum nagy
titkait?
Már harmadszor ment oda a postaládához.
Előhalászta szokásos postájukat, a nagy köteg prospektust, az újságokat és néhány
anyjának érkezett levelet. A prospektusok közé becsúszott egy képeslap is, amely valamelyik
déli ország tengerpartját ábrázolta. Megfordította a lapot. Norvég bélyeg volt rajta meg egy
pecsét: „ENSZ-különítmény”. Csak nem az apja írta? Furcsa lenne, hisz egészen másfelé
hajózik. Különben sem az ő kézírása.
A szíve nagyot dobbant, amikor elolvasta, kinek is címezték a képeslapot. „Hilde Möller
Knag, C/O Sofie Amundsen, Lóhere utca 3.” Igen, ez az ő címe. A képeslapon ez állt:
„Kedves Hilde! Sok boldogságot kívánok 15. születésnapod alkalmából. Olyasmivel
szeretnélek megajándékozni, ami épülésedre szolgál. Ne haragudj, hogy Sofie-nak küldöm a
képeslapot, de így volt a legegyszerűbb.
Szeretettel, Apa.”
Sofie visszarohant a házba. Rendkívül izgatott volt. Ki lehet ez a bizonyos Hilde, akinek
éppen egy hónappal az övé előtt van a születésnapja?
Előkereste a telefonkönyvet. Talált benne egy csomó Möllert és néhány Knagot. De senki
olyat, akit Möller Knagnak hívtak volna.
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Újból elolvasta a titokzatos lapot. Bizony nem hamisítvány. A bélyeg és a pecsét is valódi
rajta.
Azt viszont képtelen volt megérteni, hogy egy apa miért más címére küldi el lánya
születésnapi üdvözlőlapját. Furcsa apa az olyan, aki efféle kerülő utakon juttatja el
jókívánságait a lányához. És miért írta azt, hogy neki „így volt a legegyszerűbb”? Nyilván
meg sem fordult a fejében, hogy Sofie hogyan találja majd meg Hildét.
Újabb kérdés, amin egy ideig törheti a fejét. Megpróbálta rendezni a gondolatait.
Aznap délután három titokzatos dologgal találkozott. Először is, vajon ki dobhatta a
postaládába a két fehér borítékot? A második rejtélyt maguk a kérdések jelentették. Végül
pedig ki lehet Hilde Möller Knag, és miért Sofie-nak címezték az idegen lány születésnapi
képeslapját?
Sejtette, hogy a három dolog valami módon összefügg. A titok megzavarta addigi
szokványos életét.
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A cilinder
...hogy jó filozófusok lehessünk, semmi másra nincs szükségünk, mint hogy képesek legyünk
rácsodálkozni a világ dolgaira…
Sofie érezte, hogy a névtelen levelek írója ismét kapcsolatba fog lépni vele. Mindenesetre
elhatározta, hogy egyelőre senkinek még csak említést sem tesz a levelekről.
Az iskolában semmire sem tudott odafigyelni. Úgy érezte, tanára csupa lényegtelen
dologról fecseg. Miért nem arról beszél, micsoda valójában az ember, és hogyan keletkezett
és milyen a világ?
Váratlanul az a sejtelme támadt, hogy az iskolában, mint ahogy környezetében mindenütt,
az emberek ötletszerűen foglalkoznak mindennel. Pedig az iskolai tantárgyaknál vannak
fontosabb és jelentőségteljesebb dolgok is.
Ki tudja megválaszolni ezeket a kérdéseket? Sofie biztos volt benne, hogy érdemesebb
ezen tűnődni, mint megtanulni az erős igék ragozását.
Amikor végre az utolsó óráról is kicsöngettek, Sofie villámgyorsan összepakolt, és már
kívül is volt az iskolakapun. Jorunn alig bírt lépést tartani vele.
– Kártyázunk ma este? – kérdezte barátnője rövid hallgatás után.
Sofie megvonta a vállát.
– Már nem érdekel a kártyázás. Jorunn értetlenül bámult rá.
– Hát, akkor talán… tollasozzunk.
Sofie lábával egy kavicsot rugdosott, majd barátnőjére nézett.
– Már az sem érdekel.
– Vagy úgy.
Sofie némi keserűséget vélt felfedezni Jorunn hangjában.
– Nem bánnám, ha elmondanád, mi az, ami hirtelen mindennél fontosabb lett számodra.
Sofie megrázta a fejét.
– Nem mondhatom el… titok.
– Persze. Biztosan szerelmes vagy!
Egy ideig még csendben mentek egymás mellett. Amikor a focipályához értek, megszólalt
Jorunn.
– Én itt átvágok.
Átvág a focipályán. Igaz, ami igaz, így lehet a leggyorsabban eljutni hozzájuk, de Jorunn
csak akkor használta ki ezt a lehetőséget, ha fontos dolga volt, látogatójuk érkezett, vagy
fogorvoshoz készült.
Sofie tudta, hogy sikerült alaposan megbántania barátnőjét. De hát mit válaszolhatott volna
neki? Mondta volna el, hogy a világ eredete izgatja, ezért nincs kedve tollasozni? Vajon
Jorunn megértette volna?
Miért olyan nehéz bevallani, hogy a legeslegfontosabb és egyben legkézenfekvőbb
kérdésekre keresi a választ?
Amikor kinyitotta a postaládát, szíve ismét hevesen kezdett dobogni. Először egy banki
értesítő, majd néhány nagyalakú, sárga boríték akadt a kezébe. Mindet anyjának címezték. És
ő még azt remélte, hogy az ismeretlen újabb levelet küld neki!
Már becsukta maga mögött a kaput, amikor felfedezte, hogy az egyik nagyalakú, sárga
borítékon az ő neve áll. A hátoldalára pedig ezt írták: Filozófia-tanfolyam. Óvatosan
kezelendő.
Néhány ugrás, és már fent is volt a ház előtti keskeny verandán. Táskáját egyszerűen a
lépcsőre hajította. A többi levelet bedugta a lábtörlő alá, aztán rohant a kertbe, rejtekhelye
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felé. Máshol nem merte kinyitni a borítékot.
Sirkán boldogan szaladt utána. Sofie-t nem zavarta a macska jelenléte. Biztos volt benne,
hogy a kandúr nem árulja el senkinek.
A borítékban háromoldalnyi, gondosan összefűzött gépelt szöveget talált. Nekilátott az
olvasásnak.

Mi a filozófia?
Kedves Sofie! Minden embernek megvan a maga hobbija. Némelyek régi érméket
gyűjtenek, mások esetleg bélyeget. Vannak, akiket a kézimunka szórakoztat, mások inkább
sportolnak szabadidejükben.
Sokan szeretik olvasással múlatni az időt. Persze nem mindnyájan ugyanazt olvassuk.
Egyesek csak újságot, mások képregényeket olvasnak, és akad, aki a regényeket szereti.
Sokan kedvelik a csillagászatról, az állatokról vagy a technikai felfedezésekről szóló
könyveket.
Tételezzük fel, hogy engem a lovak vagy a drágakövek érdekelnek. Mégsem várhatom el,
hogy érdeklődésemet mindenki ossza. Bármily örömmel nézem végig a tévében az összes
sportközvetítést, el kell fogadnom azt is, hogy mások esetleg ki nem állhatják a sportot.
De vajon van-e olyasmi, ami mindenkit érdekelhet? Ami minden embert érint, függetlenül
attól, hogy kicsoda és hol él? Bizony Sofie, léteznek ilyen dolgok. Pontosan ez lesz
tanfolyamunk témája.
Mi a legfontosabb az életben? Ha olyasvalakit kérdezel, aki éhezik, azt feleli majd, hogy az
ennivaló. Ha olyasvalakit kérdezel, aki fázik, azt feleli majd: a meleg. Ha pedig ahhoz
fordulsz kérdéseddel, aki magányosnak, elhagyatottnak érzi magát, azt a választ fogod kapni:
az emberek társasága.
No és ha kielégítettük mindezen igényeket, akad-e még valami, amire mindannyiunknak
szüksége van? A filozófusok szerint igen. Ők úgy vélik, hogy nemcsak kenyéren él az ember.
Persze hogy létfontosságú az élelem. A szeretet és a gondoskodás is nélkülözhetetlen.
Csakhogy van még valami, ami életünkhöz feltétlenül szükséges. És ez nem más, mint hogy
tisztában legyünk azzal, kik is vagyunk valójában és miért élünk.
Ez a fajta érdeklődés nem annyira esetleges, mint a bélyeggyűjtés, hiszen olyan
problémákra irányul, amelyek azóta izgatják az embert, hogy megjelent a Földön. A
világegyetem, a Föld és az élet eredetére vonatkozó kérdések sokkal fontosabbak annál, mint
hogy tudjuk, ki nyerte a legtöbb aranyérmet a tavalyi olimpiai játékokon.
A filozófia alapja a filozofikus kérdésfeltevés: Hogyan jött létre a világ? Van-e valami oka
a történéseknek? Van-e élet a halál után? Hogyan válaszolhatjuk meg ezeket a kérdéseket? És
mindenekelőtt: hogyan kell élnünk?
Amióta világ a világ, az emberekben mindig felmerültek hasonló kérdések. Nem ismerünk
olyan kultúrát, melyet ne foglalkoztatott volna az ember és a világ eredetének kérdése.
Tulajdonképpen nincs is túl sok filozófiai kérdés, melyet feltehetnénk. Néhányat már meg
is ismertünk a legfontosabbak közül.
De amint láthattad, könnyebb feltenni egy kérdést, mint meglelni rá a megfelelő választ.
Az ember manapság is igyekszik saját válaszokat találni ezekre a kérdésekre. Hiába
akarjuk lexikonokból megtudni, létezik-e Isten, vagy hogy van-e élet a halál után. A
lexikonok arra sem adnak tanácsot, hogyan kell élnünk. Ám ha arról olvasunk, miként
gondolkodtak más emberek, nagyobb hasznunkra válik, ugyanis útmutatóul szolgálhat saját
11

életszemléletünk alakításában.
A küzdelmet, melyet a filozófia az igazság kiderítéséért folytat, leginkább egy
detektívtörténethez hasonlíthatnánk. Néhányan úgy vélik, hogy a gyilkos Andersen, mások
szerint viszont Nielsen vagy Jepsen. Valódi gyilkosságnál a rendőrség előbb-utóbb fényt derít
a titokra. Persze az is előfordulhat, hogy sohasem tudjuk meg, ki a tettes. Mindenesetre a
titoknak van nyitja.
Még ha nehéz is megválaszolnunk valamely kérdést, feltételezhetjük, hogy létezik rá egy –
egyetlenegy – helyes válasz. Vagy van, vagy nincs élet a halál után.
A tudomány már számos kérdésre magyarázatot adott. Egykor homály fedte azt is, milyen
a Hold másik oldala. Nem lehetett puszta spekulációval kideríteni az igazságot, mindenki
hagyatkozhatott a saját fantáziájára. Ma már pontosan ismerjük a választ. Nem „hihetünk”
többé a Hold-lakók létezésében és abban sem, hogy az égitest egy nagy kerek sajt.
A legnagyobb görög filozófusok egyike, aki egyébként több mint kétezer évvel előttünk
élt, úgy vélekedett, hogy a filozófiát az emberi csodálkozás szülte. Az embereket annyira
megdöbbenti saját létezésük, hogy az erre vonatkozó kérdések mintegy önmaguktól vetődnek
fel.
Akárcsak egy bűvészmutatványnál: képtelenek vagyunk felfogni azt, amit a saját
szemünkkel láttunk. Persze hogy megkérdezzük: miként lehetséges, hogy a bűvész néhány
selyemsálból élő nyulat tud varázsolni?
Sok ember számára éppoly fölfoghatatlan a világ létezése, mint amikor a bűvész egy nyulat
húz elő a percekkel azelőtt még üresen tátongó cilinderéből.
Ami a nyulat illeti, kétségtelen, hogy a bűvész becsapott minket. Éppen az az érdekes,
hogy sikerült neki. Ezt szeretnénk leleplezni. A világgal némiképp más a helyzet. Most már
nem állíthatjuk, hogy mindez csalás és ámítás, hiszen itt élünk a Földön, melynek egyben
részei is vagyunk. Mi vagyunk a nyulak, melyek előkerültek a cilinderből. A nyulak és
köztünk az a különbség, hogy a nyúl nem fogja fel, hogy maga is részese a varázslatnak. Mi,
emberek viszont tudjuk, hogy valami titokzatos dolog történik velünk, és szeretnénk feltárni
az összefüggéseket.
P. S. A nyúlra visszatérve, legyen az mondjuk a világegyetem. Mi, az univerzum lakói
aprócska lények vagyunk a nyuszi bundájának legmélyén. A filozófusok pedig igyekeznek
felkapaszkodni a szőrszálak hegyére, hogy szemébe nézhessenek a nagy bűvésznek.
Figyeltél, Sofie? Folytatása következik.
Még hogy figyelt-e? Teljesen odáig volt. Egy szuszra végigolvasta a szöveget.
De ki hozhatta a levelet? Ugyan ki?
Biztosan nem az a titokzatos valaki, aki Hilde Möller Knagnak küldte a képeslapot. Hiszen
azon volt pecsét és bélyeg is. A sárga borítékot pedig egész egyszerűen beletették a
postaládába. Pontosan úgy, mint előtte a két kis fehér borítékot.
Sofie az órájára nézett. Még csak háromnegyed három, állapította meg örömmel. Anyja két
óra múlva ér haza a munkából.
Kisurrant a kertbe. Egyenesen a postaládához szaladt. Hátha talál még benne valamit?
Sejtése beigazolódott. A postaládában újabb sárga boríték lapult, neki címezve. Sofie
kifutott a kapun, az erdő irányába, egészen a keskeny ösvényig.
Egy árva lélek sem volt a közelben.
Mintha ág reccsenését hallaná az erdő mélyéből. És ha mégsem az? Egyébként is
fölösleges olyasvalaki után kutatni, aki nem akarja felfedni kilétét.
Visszament a házba. Lerakta hátizsákját, anyja postáját az asztalra tette, majd felment a
12

szobájába. Megkereste a nagy süteményesdobozt, kőgyűjteményét kiszórta a padlóra, és a két
sárga borítékot tette a helyébe. Majd hóna alá csapta a dobozt, és már rohant is a kertbe, de
azért rakott még némi macskaeledelt Sirkán tányérjába.
– Cica, cic, cic!
Rejtekhelyén türelmetlenül bontogatni kezdte a borítékot, amelyből ismét jó néhány gépelt
oldal kerül elő. Nekilátott az olvasásának.

Egy csodálatos lény
Hát akkor folytassuk. Gondolom, észrevetted, hogy csak apránként szeretném beléd
csöpögtetni a tudományt. Még mindig a bevezetésnél tartunk.
Ha jól emlékszem, említettem már, hogy csak akkor válhat belőlünk jó filozófus, ha
megőrizzük a csodálkozás képességét. De ha még nem mondtam volna, akkor megteszem
most: a jó
FILOZÓFUSNAK SEMMI MÁSRA NINCS SZÜKSÉGE, MINT HOGY KÉPES
LEGYEN RÁCSODÁLKOZNI A VILÁGRA.
Minden kisgyermek képes erre. Az Ő esetükben ez teljesen természetes, hiszen születésük
után egy furcsa, idegen világban találják magukat. Ám ahogy nőnek, növekednek, úgy
veszítenek egyre többet e természetes képességükből. Mi ennek az oka? Vajon Sofie
Amundsen sejti már a választ?
Szóval, ha egy csecsemő tudna beszélni, bizonyára elmondaná, milyen csodálatos világ
veszi őt körül. Mivel beszélni nem tud, kénytelen a maga sajátos módján, mutogatással,
hadonászással a tudomásunkra hozni, mennyire lenyűgözi őt a környezete.
Izgatottan fészkelődik babakocsijában, és lelkesen kiabálja: „vau-vau”, minden egyes
alkalommal, ha meglát egy kutyát. „Vauvau!” Ám a felnőtt, aki már rég túlesett ezen az
élményen, nem érti a gyermek lelkesedését. „Igen-igen. Ez egy vau-vau”, jegyzi meg némileg
közömbösen, majd hozzáteszi: „Próbálj meg nyugodtan ülni, még kiesel!” Nem osztjuk a
gyermek elragadtatását, hiszen már jó néhány kutyust láttunk azelőtt.
Bizonyára pár tucatszor megismétlődik még az előbbi jelenet, mire a gyermek képes lesz
úgy elmenni egy kutya mellett, hogy nem akar közben kibújni a bőréből. És ugyanígy áll a
dolog az elefánttal vagy a vízilóval is. Ám még mielőtt a gyermek megtanulna beszélni – és
jóval azelőtt, hogy elsajátíthatná a filozofikus gondolkodást –, a világ megszokottá válik
számára.
Kár, nagyon nagy kár.
Egyetlen célom, Sofie, hogy te ne tartozz azok közé, akik már megszokták a világot. Éppen
ezért, mielőtt megkezdenénk a filozófia-tanfolyamot, játsszunk néhány gondolatjátékot.
Képzeld el, hogy kirándulsz az erdőben. Egyszerre felbukkan előtted az ösvényen egy apró
űrhajó. Kiszáll belőle egy még apróbb Mars-lakó, és elképedve bámul rád…
Mire gondolnál, abban a pillanatban? Végül is mindegy. De jutott-e már eszedbe, amikor
jobban magadba néztél, hogy te is egy ilyen aprócska Mars-lakó vagy?
Eléggé kicsi a valószínűsége annak, hogy tényleg összeakadj egy Földön kívüli lénnyel.
Hiszen azt sem tudjuk, van-e élet az idegen bolygókon vagy nincs. Az viszont már
könnyebben megeshet, hogy önmagadat nézed idegen szemmel. Egyszer csak másnak,
ismeretlennek érzed magad. Mindez akár egy erdei séta alkalmával is megtörténhet.
Milyen furcsa is vagyok valójában, juthatna eszedbe. Egy titokzatos élőlény…
Mintha Csipkerózsika-álomból ébrednél. Ki vagyok én? – kérdezheted. Tisztában vagy
vele, hogy a világmindenség egy bolygóján élsz. De mi az a világmindenség?
Ha ily módon szemléled önmagad, éppoly titokzatossá válsz, mint a Mars-lakó, akiről az
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előbb szó esett. Csak éppen te nem a világűrből érkeztél. Önmagáddal találkozol, mint
ismeretlen, csodálatos lénnyel.
Ha nem vagy fáradt, elvégzünk még egy kísérletet.
Mama, papa és a 2-3 év körüli Tamás a konyhában reggelizik. Mama feláll az asztaltól, a
konyhaszekrény felé fordul. És ekkor történik valami. Papa felemelkedik a levegőbe, és
körözni kezd az asztal felett. Tamás a székről figyeli.
Mit gondolsz, mit szól hozzá? Talán apjára mutat, és azt mondja:
– Papa repül!
Tamás csodálkozik a látványon, teljes joggal. Hiszen apa egy csomó fura dolgot művel.
Róla alkotott képén nem sokat változtat, hogy apja most éppen repked az asztal fölött. Hiszen
nap mint nap látja, hogy valami zirregőt húz végig az arcán. Ilyenkor azt mondja, hogy
borotválkozik. Néha fölmászik a háztetőre, és a tévéantennát csavargatja. De megesik az is,
hogy az autó motorházába dugja a fejét, s amikor ismét előbukkan, olyan fekete, akár egy
kéményseprő.
Hát Tamás anyja? Nyomban megfordul, amint meghallja, mit mondott Tamás. Mit
gondolsz, mit szól majd ahhoz, ha megpillantja férjét, amint önfeledten repdes az asztal felett?
Minden bizonnyal kiejti kezéből a lekvárosüveget, és fölsikolt. Talán orvost is kell hozzá
hívni, miután férje tisztességesen visszaült az asztalhoz. (Hiszen a papa már épp elég nagy
ahhoz, hogy tudja, hogyan kell viselkedni a reggelinél!)
Szerinted miért reagál ennyire különbözőképp Tamás és az édesanyja?
Mindennek a megszokás az oka. (Jól jegyezd meg ezt a szót!) Tamás anyja már
megtanulta, hogy az emberek nem tudnak repülni. Kisfia ezzel még nincs tisztában. Ő még
bizonytalan a világ dolgait illetően, nem tudja, mi megszokott és mi szokatlan.
No és a világ, Sofie? Szokványos valami-e a világ? Hiszen mégiscsak egy űrben keringő
bolygón élünk!
Jól lenne, ha születésünk után csak a nehézségi erőt szoknánk meg. Sajnos, másképp
alakul. Az a baj, hogy a világ túlságosan magától értetődővé válik számunkra.
Felnövekedvén tehát elveszítjük a rácsodálkozás döntő fontosságú képességét – amelynek
feltámasztásán fáradoznak a filozófusok. Valahol mélyen a bensőnkben azonban érezzük,
hogy az élet hatalmas talány. Ez a sejtelem dereng bennünk már jóval tudatos
gondolkodásunk kialakulása előttről.
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem valamit: bár a filozófia kérdései valamennyiünket
érintenek, mégsem lesz filozófus mindenki. A legtöbb embert annyira lekötik a hétköznapok
eseményei, hogy eszükbe sem jut bármin is csodálkozni. (Ők azok, akik mélyen a nyúl
bundájába húzódnak, és ott kényelmesen bevackolódnak, hogy azután életük végéig ki se
mozduljanak.)
A gyermekek számára a világ – és annak minden jelensége – újdonság, olyasvalami, ami
csodálatot kelt. A felnőttek másképp vannak ezzel. Többségük számára az őket körülvevő
világ mindennapi, megszokott.
A filozófusokra ez nem vonatkozik. Ők sohasem képesek arra, hogy megszokják a világot.
Számukra a világ rendkívüli – mondhatni rejtélyes, misztikus valami. A filozófusoknak és a
kisgyermekeknek tehát van egy közös tulajdonságuk. Végül is arról van szó, hogy a filozófus
olyan érzékeny marad egész életében, mint a kisgyermekek.
Előtted a választás, Sofie. Gyermek vagy még, aki fölfigyel a világon létező „csodákra”,
vagy filozófus, aki megesküszik arra, hogy nem felejti el ezt a képességet?
Amennyiben csak rázod a fejed, és egyik szerepben sem ismersz magadra, azért van, mert
annyira „megszoktad” már a világot, hogy az többé már nem tartogat meglepetéseket a
számodra. Ez esetben veszélyes úton jársz. Így tehát a biztonság kedvéért végezd el ezt a
tanfolyamot. Igazán nem szeretném, ha te is a lusták és közömbösek közé tartoznál. Az a
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célom, hogy éberen éld az életed.
Természetesen semmiféle anyagi juttatást nem fogadok el a tanításért. Ebből persze az is
következik, hogy nem fizetek vissza pénzt, ha mégsem végeznéd el a tanfolyamot. Egyébként
bármikor jogod van abbahagyni. Ebben az esetben arra kérlek, hagyj üzenetet nekem a
postaládában. Egy élő béka például kiválóan megfelelne erre a célra. Azért arra ügyelj, hogy a
postaládáéhoz hasonló színűt fogjál, nehogy a postás halálra rémüljön.
Foglaljuk össze röviden: egy üres cilinderből előkerül egy fehér nyúl. Mivel a nyúl
meglehetősen nagy, a folyamat több milliárd évig tart. Bundájának felszínén megszületnek az
embergyerekek. Ekkor még képesek arra, hogy rácsodálkozzanak a valószínűtlen varázslatra.
Ám ahogy öregszenek, egyre beljebb és beljebb húzódnak a szőrszálak közé, és soha nem
bújnak elő onnan. A kellemes melegből nem kívánkoznak vissza a szőrszálak végére.
Egyesek viszont kimerészkednek a szőrszálak hegyére, s ott kapaszkodva kiabálnak le az
embereknek, akik a puha bunda mélyén begubózva, étellel-itallal jóltartják magukat.
– Hölgyeim és uraim! – halljuk őket. – Az üres térben lebegünk!
Ám a prémlakók közül senki nem figyel a filozófusok hívó szavára.
– Már megint ezek a hangoskodók! – mondogatják, és élik tovább megszokott életüket. –
Ideadnád a vajat? Mennyibe kerül egy kiló paradicsom? Olvastad, hogy Lady Di ismét
gyermeket vár?
Egyedül a filozófusok lépnek a veszélyes útra, a nyelv és a lét végső határait kutatva.
Amikor Sofie édesanyja késő délután hazaért a munkából, kislányát szinte bénult
állapotban találta. A titokzatos filozófustól kapott levelet rejtekhelyén biztonságba helyezte,
aztán nekilátott a házi feladatainak, de csak ült, ült a füzetek fölött, és az olvasottakon
tűnődött.
Soha nem hallott dolgok tárultak fel előtte. Érezte, hogy már nem gyermek, de még nem is
felnőtt igazán. Megértette, hogy ő is lefelé halad ama bizonyos nyúl biztonságot kínáló vastag
bundájának aljára. Csakhogy a filozófus megállította. A filozófus – akiről nem tudta
eldönteni, férfi-e vagy nő – még idejében nyakon csípte és felhúzta a nyúlbunda tetejére, ahol
gyermekkorában olyan jól érezte magát. És itt, a vékony szőrszálak hegyén végre ismét úgy
látta a világot, mintha teljesen új lenne számára.
Semmi kétség.
A filozófus megmentette. Az ismeretlen levélíró kirángatta a hétköznapok egyhangú
folyamából.
Amikor anyja öt óra felé megérkezett, Sofie szó nélkül megragadta a kezét, maga után
vonszolta a nappaliba, és minden teketória nélkül lenyomta egy székre.
– Anyu, szerinted nem különös az élet? – vágott bele mindjárt a közepébe.
– Hát, nem is tudom… – felelte az anyja. – Végül is… igen. Azt hiszem…
– Végül is azt hiszed? Eszedbe sem jutott még, milyen furcsa, hogy egyáltalán létezik a
világ?
– De Sofie! Miért mondasz ilyeneket?
– Miért ne? Szerinted talán magától értetődő, hogy létezünk?
– Hát, ahogy így elnézem, igen. Igen, nagyjából.
Sofie rádöbbent, hogy a filozófusnak igaza volt. A felnőttek számára, úgy látszik,
egyértelmű az élet. Végérvényesen elmerültek a hétköznapok Csipkerózsika-álmában.
Elringatta őket a mindennapok zsongító egyhangúsága.
– Nincs igazad! Egyszerűen arról van szó, hogy annyira megszoktad már az életet, hogy
képtelen vagy bármire is rácsodálkozni – dohogott a kislány.
– Miket beszélsz, kislányom?
– Csak azt akartam elmagyarázni, mennyire természetesnek veszed, hogy létezünk. Azt
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hiszem, begyöpösödtél egy kicsit.
– Gondold meg, miket mondasz, Sofie!
– Akkor másképp mondom el. Remekül érzed magad a fehér nyúl vastag bundájának
melegében, melyet nemrég húztak elő a világmindenség fekete bűvészkalapjából. Most
mindjárt nekilátsz a krumplifőzésnek. Amíg a vacsora fő, elolvasod az újságot. Vacsora után
lepihensz egy kicsit, és megnézed a tévéhíradót.
Anyja aggódva nézett rá. Majd pontról pontra azt tette, amit Sofie megjósolt. Kiment a
konyhába, és egy fazékban odarakta főni a krumplit. Kicsivel később visszajött, és most ő
ültette le Sofie-t egy székre.
– Meg kell beszélnünk valamit – szólt lányához. Sofie a hangján érezte, hogy komoly
dolgokról lesz szó. – Remélem eddig semmilyen drogot nem próbáltál ki!
Sofie felnevetett. Sejtette, hogy anyja miért éppen most kérdez ilyeneket.
– Megőrültél, anyu? – kérdezte válasz helyett. – Attól teljesen eltompul az ember!
Aznap este nem esett több szó sem kábítószerről, sem pedig a fehér nyulakról.
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A mítoszok
...kényes egyensúly a jó és a rossz erői között…
Másnap reggel Sofie hiába keresett újabb levelet a postaládában. Aznap halálosan
unalmasnak találta az iskolát. Jorunnel megpróbált különösen kedves lenni, ha a szünetekben
találkoztak. Hazafelé menet elhatározták, hogy amint felszikkad egy kicsit a föld az erdőben,
elmennek sátorozni.
Ismét ott állt a postaláda előtt. Először egy kisalakú borítékra akadt, melyet Mexikóban
adtak fel. Azonnal kinyitotta. A borítékban egy képeslap volt, édesapjától. Arról írt, mennyire
vágyik már haza, és hogy végre sikerült sakkban legyőznie az első kormányost. Egyébként
pedig a végére ért annak a húsz kiló könyvnek, amit a hosszú útra magával vitt.
A küldemények között ott lapult egy sárga boríték is. Az ő neve állt rajta! Iskolatáskáját és
a többi borítékot letette az asztalra, bezárta az ajtót, és már szaladt is rejtekhelyére. Miután
előhúzta a borítékból az aznapi penzumot, izgatottan nekilátott az olvasásának:

A mitikus világkép
Szervusz, Sofie! Rengeteg dolgunk van mára, úgyhogy legjobb, ha mindjárt belevágunk a
közepébe.
A filozófia nem más, mint az a teljesen új gondolkodásmód, mely Krisztus előtt 600 évvel
alakult ki Görögországban. Azelőtt az emberek a különböző vallások által kínált
magyarázatokban találtak választ kérdéseikre. E vallási magyarázatokat közvetítették
nemzedékről nemzedékre a mítoszok. A mítosz istenekről szóló történet, mely az élet
jelenségeire keres magyarázatot.
Évezredeken keresztül a világon mindenütt a filozófiai kérdéseket mítoszok sokasága
válaszolta meg. A görög filozófusok viszont megpróbálták rábírni az embereket, hogy ne
bízzanak többé e magyarázatokban.
Ha meg akarjuk érteni az első filozófusok gondolkodásmódját, először a mitikus világkép
lényegét kell megfejtenünk. Vegyük alapul például az északi mitológia néhány elbeszélését.
Azért választottam ezeket, mert ezek a mítoszok állnak hozzánk a legközelebb.
Bizonyára hallottál már a kalapácsos Torról. Mielőtt északon megismerték volna a
kereszténységet, abban hittek, hogy Tőr két kecskebak vontatta kocsiján járja körbe az eget.
Ha meglengeti kalapácsát, azon nyomban villámlani és dörögni kezd.
A dörgés és villámlás többnyire esővel jár. Az eső a viking idők földművesei számára az
életet jelentette. Éppen ezért tisztelték Tórt termékenységistenként.
A mitikus magyarázat szerint ha Tór meglengette kalapácsát, eleredt az eső, és ha esett az
eső, kihajtott a vetés a földeken.
Azt ugyan nem értették az emberek, miért hajt ki az elvetett mag, vagy miért hoznak
gyümölcsöt a fák. De minden földműves tudta, hogy az eső szerepet játszik a folyamatban. Az
esőfakasztás pedig Tór feladata volt. Emiatt lett Tór az északiak egyik legfontosabb istene.
Tór jelentősége azonban nemcsak ebben állt. Neve a világrend fenntartásával is
összefonódott.
A vikingek úgy tartották, hogy a világ lakott része egy kívülről állandóan fenyegetett
sziget. A világnak ezt a részét nevezték el Midgardnak, ami azt jelenti: „a középső föld,
birodalom”. Midgardhoz tartozott még Ázgard, vagyis az istenek lakhelye is. Midgardon kívül
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feküdt „Utgard”, azaz a „külső világ”. Itt olyan veszélyes teremtmények éltek, mint a trollok,
vagyis a jötunok, akik állandóan Midgard és Ázgard elpusztításán mesterkedtek. Ezeket a
rosszindulatú szörnyeket más néven a káosz erőinek is szokás nevezni. Az óészaki, de minden
más mitológiának is alapeleme a kényes egyensúly a jó és a rossz erői között.
A trollok egy alkalommal tönkre akarták tenni Midgardot, ezért elrabolták a termékenység
istennőjét, Freyját. Tették ezt azért, hogy a föld ne hozzon termést, az asszonyok pedig ne
szüljenek gyermekeket. Ám a jó erőinek sikerült a pusztulást akaró óriások fölé kerekedni.
Tornak fontos szerep jut e történetben. Kalapácsa nemcsak erőt adó varázsszerszám,
hanem fegyver is a jötunok elleni harcban. Mint a kalapács birtokosának, Tornak is óriási a
hatalma. Attól sem kell tartania, hogy elveszítheti a harcban, hisz a kalapács valóságos
bumerángként repül vissza hozzá.
Ez a történet a természetben uralkodó rendre, valamint a jó és a rossz erők között dúló
állandó küzdelemre ad mitikus magyarázatot. A filozófusok viszont éppen az efféle mitikus
magyarázatokat szerették volna elkerülni.
De azért meg kell jegyeznünk, hogy a mítoszok nem pusztán csak magyarázatok.
Az emberek nem várták ölbe tett kézzel, hogy az istenek a segítségükre siessenek, ha
valamilyen csapás – aszály, járvány – sújtotta őket. Maguk vették fel a harcot a gonosszal.
Erre szolgáltak a rítusok és egyéb vallási cselekvések.
Északon a kereszténységet megelőző korban az „áldozat” révén gyarapították erejüket az
istenek. Vagyis az emberek áldozatokat mutattak be isteneiknek, hogy azok sikerrel
szállhassanak szembe a pusztító erőkkel. Ennek egyik formája az állatáldozat volt. Tornak
minden bizonnyal kecskebakot áldoztak. Ódinnak viszont emberáldozatot is bemutattak.
A Norvégiában leghíresebb óészaki mítoszt a Trym-énekből ismerjük. Egyszer, amikor Tór
éppen az igazak álmát aludta, eltűnt mellőle a kalapácsa. Az isten rettenetes haragra lobbant,
még a szakálla is beleremegett. Szerencsére furfangos kísérője, Loki kisegítette a bajból.
Felkereste Freyját, és kölcsönkérte az istennő szárnyait, ugyanis el akart repülni a jötunok
földjére, mert sejtette, hogy ők lopták el a nevezetes kalapácsot. Jötun-földön Loki találkozott
Trymmel, az ország királyával, aki eldicsekedett neki azzal, hogy Tór kalapácsát pontosan
nyolcmérföldnyi mélységben a föld alá rejtette. De nem felejtette el hozzátenni, hogy a
főistenek, az Ázok addig nem kapják vissza a kalapácsot, amíg feleségül nem adják hozzá
Freyját.
Figyelsz még, Sofie? Az Azokra nehéz döntés vár. Ellenségeik éppen legrettegettebb
fegyverüktől fosztották meg őket. Hiszen amíg a jötunok birtokában van a kalapács, hatalmuk
kiterjed istenekre és emberekre egyaránt. A jötunok Freyját kérik cserébe a kalapácsért.
Csakhogy az istennőt nem adhatják, hiszen Freyja minden élet úrnője, nélküle elsorvadnának
a növények, meghalnának az emberek is. Talán könnyebben megérted ezt a képtelen
helyzetet, ha jobban elmagyarázom. Gondold el, mi lenne, ha egy terroristacsoport azzal
fenyegetőzne, hogy fölrobbant egy atombombát, mondjuk London vagy Párizs központjában,
amennyiben nem teljesítik életveszélyes követeléseiket. Ugye most már átérzed az istenek
tanácstalanságát?
A mítosz szerint Loki, amint hazatér az Ázok földjéről, nyomban felkeresi Freyját, és
megkéri, öltse fel menyegzői ruháját, mert összeadják a jötun királlyal. (Bizony, bizony!)
Freyja bosszúsan azt feleli a ravasz Lokinak, hogy az emberek még azt gondolják róla,
bolondul a férfiakért, ha feleségül megy a jötun királyhoz.
Szerencsére az egyik istennek, Heimdallnak mentő ötlete támad. Azt javasolja, hogy Freyja
helyett bújjon inkább Tór a menyasszonyi ruhába. Elég, ha föltűzik a haját, mellét kövekkel
pótolják, és máris olyan lesz, mint egy asszony. Tór nem lelkesedik az ötletért, de belátja, ez
az egyetlen lehetőségük arra, hogy visszaszerezzék hatalmuk zálogát. Végül megfogadja
Heimdall tanácsát.
A történet úgy folytatódik, hogy Tór felölti a menyasszonyi ruhát, és a koszorúslánynak
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öltözött Loki kíséretében útnak indul.
Modern fogalmakkal élve azt mondhatnánk, hogy Tór és Loki az istenek
terrorizmusellenes kommandója. Nőnek öltözve akarják bevenni a jötunok fellegvárát, hogy
visszaszerezzék a kalapácsot.
Megérkezésük után a helybéliek azonnal nekilátnak az esküvői előkészületeknek. A
lakoma közben azonban mindenkinek feltűnik, hogy a menyasszony egymaga egy egész ökröt
és nyolc lazacot evett meg, s mindezt három hordó sörrel öblítette le. Trym, a vőlegény sem
akar hinni a szemének. Szerencsére Loki elhessegeti a király gyanúját. Elmeséli, hogy a
menyasszony nyolc nap óta nem vett magához sem ételt, sem italt, annyira örült a jötunföldi
menyegzőnek.
Trymre azonban újabb meglepetés vár. Meg akarja csókolni a menyasszonyt, ezért
fölemeli a fátylát. Ekkor megpillantja Tór haragtól izzó szemét. Ám Loki most is megmenti a
helyzetet. Elmondja, hogy Freyjának már nyolc napja nem jön álom a szemére, annyira
boldoggá tette a gondolat, hogy Trym hitvese lehet. Trym ezek után előhozatja a kalapácsot,
és megparancsolja, hogy az esketés alatt tegyék a menyasszony ölébe.
Tornak sem kell több. Amint megkapja a kalapácsot, végez Trymmel és az egész jötun
nemzetséggel. A szörnyű terrordráma ezzel véget ért. Tór, akit nevezhetnénk az istenek
„Batman”-jének vagy éppen „James Bond”-jának, ismét győzedelmeskedett a gonosz erők
felett.
Ez lenne a mítosz, Sofie. És hogy miért jött létre? Bizonyára nem csupán az emberek
szórakoztatására. Ez a mítosz is nyilván magyarázatot keres valamire. Az egyik lehetséges
értelmezés a következő.
Ha aszály volt az országban, az emberek szerették volna tudni, miért nem esik. Talán a
jötunok ellopták Tór kalapácsát?
Az is elképzelhető, hogy a mítosz az évszakok váltakozására keres magyarázatot: télen
meghal a természet, mert Tór kalapácsa Jötunföldön van. Ám tavasszal, ha sikerül
visszaszereznie, ismét kivirágzik minden. Így próbálták a mítosz segítségével
megmagyarázni, amit nem értettek.
Van még egy lényeges dolog, amit a mítosszal kapcsolatban meg kell említenünk. Az
emberek gyakran játszottak el rítusokat, melyek a mítoszhoz kapcsolódtak. Ezt úgy kell
elképzelnünk, hogy az emberek aszály vagy rossz termés esetén eljátszották a mítosz
eseményeit. Elképzelhető, hogy női ruhába öltöztettek egy férfit, mellét két kővel
nagyobbították meg. Neki pedig vissza kellett szereznie Tór kalapácsát. Így próbáltak tenni
valamit azért, hogy ismét essen az eső, és a gabona növekedésnek induljon a földeken.
Jó néhány példát ismerünk a világ különböző részeiből, melyek arra utalnak, hogy az
emberek eljátszották az évszakokról szóló mítoszokat, hogy ily módon siettessék a
természetben lezajló folyamatokat.
Amint látod, épp hogy csak betekintettünk az északi mítoszok világába. Számtalan más
Torról, Ódinról, Freyről és Freyjáról, Hödrről és Baldrról szóló mítoszt ismerünk. Hasonló
mitikus történeteket mindenütt meséltek az emberek, egészen addig, amíg a filozófusok meg
nem vizsgálták ezt a világképet. A filozófiai gondolkodásmód megjelenése idején a görögök
is a mítoszokban hittek. Évszázadokon keresztül adták nemzedékről nemzedékre a mítoszok
ismeretét. Görögországban többek között Zeuszt, Apollónt, Hérát, Dionüszoszt, Aszklépioszt,
Héraklészt és Héphaisztoszt tisztelték istenként.
Nagyjából hétszáz évvel Krisztus születése előtt Homérosz és Hésziodosz lejegyezték a
görögök mítoszait. Ezzel új helyzetet teremtettek. A lejegyzés által ugyanis lehetővé vált a
mítoszok megvitatása.
Az első filozófusok azért bírálták Homérosz istenképét, mert istenei túlságosan is
hasonlítottak az emberekhez. Éppolyan önzők és megbízhatatlanok voltak, mint mi, földi
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halandók. Olyan vélekedés is felmerült, hogy a mítoszokat maguk az emberek találták ki.
A mítoszkritika első művelői között tartjuk számon Xenophanészt, aki Krisztus előtt 570
körül született. Az emberek saját képükre teremtették isteneiket, hirdette. „Az istenek
születnek – azt hiszi ember, s azt, hogy az alkat, a hang s a ruházat náluk is úgy van. A
négernek fekete s lapos orrú az isten, s közben a trákoknál íme kék szemű, rőt valamennyi.
Ám ha a lónak, ökörnek, oroszlánnak keze volna, s festeni tudna kezük, akkor a ló is lóra,
ökör meg ökörre hasonlón mintázná meg az isteneket.”
Ez idő tájt a görögök számos városállamot alapítottak Hellaszban, s gyarmatokat szereztek
Dél-Itáliában és Kis-Ázsiában. Társadalmi berendezkedésükre jellemző volt, hogy minden
munkát a rabszolgákkal végeztettek el, így a szabad polgároknak jutott idejük arra, hogy részt
vegyenek városuk politikai és kulturális életében.
Valami egészen rendkívüli történt ezekben a városállamokban. Az egyén szabadon
beleszólhatott városa társadalmának szervezésébe. Innen már csak egy lépés volt odáig, hogy
a mitikus gondolkodásmódot elvetve, filozófiai kérdéseket tegyenek fel a világ jelenségeivel
kapcsolatban.
A fejlődés így vezetett a mitikus szemlélettől a tapasztalaton és az értelmen alapuló
gondolkodás felé. Az első filozófusok célja az volt, hogy a természeti jelenségekre
természetes magyarázatot találjanak.
Sofie néhányszor már körbejárta a kertet. Igyekezett mindent elfelejteni, amit addig az
iskolában tanult. Különösen fontosnak érezte, hogy elfelejtse természettudományos ismereteit.
Ha itt nőtt volna föl a kertben, és soha életében nem lépett volna ki a kertkapun, vajon
milyennek látná a tavaszt?
Esetleg kitalálna egy történetet arról, hogy miért esik az eső? Természetfeletti
magyarázatokat keresne arra, miért olvad el a hó, vagy a nap miért jár körbe az égbolton?
Igen. Most már biztos volt benne, hogy így lett volna. Ki is talált egy történetet.
A tél jeges abroncsként szorította össze a földet, mert a gonosz Muriat fogságba ejtette a
szépséges Sikita hercegnőt.
Egy nap azonban eljött a bátor Bravato herceg, hogy a lányt kiszabadítsa hideg börtönéből.
Sikita boldogan táncolt keresztül a mezőkön és a ligeteken. Közben egy dalt énekelt, melyet
még a szomorú rabságban költött. A föld és a fák meghatottan hallgatták énekét, a testüket
betakaró hó pedig könnyekké változott. A nap is kimerészkedett végre az égboltra, és
felszárította könnyeiket. A madarak utánozni kezdték Sikita énekét. És amikor a szépséges
hercegnő kibontotta haját, néhány hajszál a földre hullott. Azóta minden tavasszal gyönyörű
liliomok virítanak azon a helyen.
Sofie elégedett volt történetével. Ha nem tudná, mi a valódi oka az évszakok
váltakozásának, bizonyára be is érné ezzel a mesével.
Most már érezte, hogy az embereknek miért volt szükségük arra, hogy megmagyarázzák
azt a világot, amelyben éltek. Csak így tudtak létezni. Így keletkeztek a mítoszok, mégpedig
olyan korban, amikor még nem létezett tudomány, ismeretlen volt a tudományos
gondolkodás.
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A természetfilozófusok
...semmiből semmi nem keletkezhet…
Amikor édesanyja hazaérkezett, Sofie a kerti hintán üldögélt, és azon morfondírozott,
hogyan függ össze a filozófia-tanfolyam Hilde Möller Knag személyével, aki még mindig
nem kapta meg az édesapja küldte születésnapi képeslapot.
– Sofie! – szólította már messziről a mamája. – Levelet kaptál!
Sofie kővé dermedt. A postát már megnézte, tehát csakis a filozófus jelentkezhetett megint.
Most mit mondjon az édesanyjának?
Lassan kikászálódott a hintából, és anyja felé indult.
– Nincs bélyeg a levélen. Biztosan szerelmes levelet kaptál. Sofie átvette a küldeményt.
– Nem nyitod ki?
Mit feleljen egy ilyen kérdésre?
– Szerinted az ember az anyja jelenlétében bontja ki a szerelmes leveleit?
Úgy döntött, jobb, ha édesanyja továbbra is abban a hitben él, hogy valaki szerelmes
leveleket küldözget neki. Így is kínos kissé a dolog, mivel még nincs abban a korban, hogy
igazi szerelmes leveleket kapjon. De az még kínosabb lenne, ha kiderülne, hogy egy filozófus,
akit soha életében nem látott, levelező tanfolyamot indított a számára gondolkodástörténetből.
Most éppen kis fehér borítékot küldött neki. Sofie faképnél hagyta anyját, fogta magát, és a
levéllel fölvonult a szobájába. A boríték újabb kérdéseket rejtett.
Létezik-e olyan ősanyag, amelyből minden származtatható?
Változhat-e borrá a víz?
Hogyan lesz földből és vízből élő béka?
Sofie bosszantónak találta a kérdéseket, mégis egész este a fülében zümmögtek. Sőt,
másnap az iskolában is rajtuk töprengett.
Tényleg, volna olyan „ősanyag”, amelyből minden egyéb származik? És ha valóban létezik
ilyen „anyag”, akkor hogyan változhat hol gólyahírré, hol elefánttá?
Aztán itt a második kérdés. Változhat-e borrá a víz? Sofie természetesen ismerte a bibliai
történetet, amikor Jézus borrá változtatta a vizet. Ezt soha nem vette szó szerint. De ha
Jézusnak mégiscsak sikerült borrá változtatnia a vizet, akkor az csoda, vagyis olyasmi, ami
nem válaszolja meg a kérdést. Sofie tudta, hogy a borban és minden más természetes
anyagban sok a víz. Mégis, kell hogy legyen valami, ami meghatározza, hogy az uborka
uborka és nem csak víz.
Hát a béka? Filozófiatanára feltűnően nagy érdeklődést tanúsít a békák iránt. Sofie még azt
is hajlandó lenne elfogadni, hogy a békák vízből és földből vannak, de akkor a föld nem állhat
csak egyféle anyagból. Amennyiben a földet különböző elemek alkotják, akkor természetesen
elképzelhető, hogy földből és vízből vannak a békák. De akkor mi van az ebihalakkal? Hiszen
a békák mégsem nőhetnek csak úgy a veteményeskertben. Még akkor sem, ha gondosan
öntözzük őket.
Délután egy meglehetősen vastag boríték várta a postaládában. Sofie azonnal rejtekhelyére
vonult.

A filozófusok programja
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Üdvözöllek, Sofie! Ne aggódj, ma nincs szándékomban fehér nyulakról és
bűvészcilinderekről mesélni neked.
Szeretném nagy vonalakban fölvázolni, hogyan alakult a filozófiai gondolkodásmód
fejlődése a görögöktől napjainkig.
De haladjunk csak sorjában! Mivel a filozófusok, akikről szó esik majd, más korban és
többnyire egészen más kultúrában éltek, mint mi, fontos megismernünk vizsgálódásaik
témáját, vagyis hogy mi az, ami a leginkább foglalkoztatta őket. Egyiküket a növények és
állatok eredete érdekelte, másikuk azt kutatta, van-e isten, vagy éppen azt, hogy halhatatlan-e
az emberi lélek.
Ha megismertük, mi áll az adott filozófus vizsgálódásainak központjában, könnyebben
nyomon követhetjük gondolkodásának fejlődését is. Hiszen egyikük sem foglalkozik
egyszerre a filozófia összes kérdésével.
A filozófiatörténet meghatározó alakjai többnyire férfiak voltak. Bizonyára azért, mert a
nőket mind biológiai, mind gondolkodó lényként háttérbe szorították. Csak sajnálhatjuk, hogy
így történt, mert emiatt számos fontos tapasztalat ment veszendőbe. Először a mi
századunkban írta be a nevét több nő is e tudomány történetébe.
Távol álljon tőlem, hogy házi feladatokkal terheljelek, különösen nem nehezen megoldható
matematikai példákkal. Az angol igék ragozása is érdeklődési körömön kívül esik. Viszont
elkerülhetetlen lesz, hogy olykor feladjak neked egy-egy kérdést, melyen törheted egy kicsit a
fejed.
Amennyiben elfogadod a feltételeimet, akár kezdhetjük is.

A természetfilozófusok
Az ókori Görögország első filozófusait természetfilozófusként tartjuk számon, mert
elsősorban a természet, a természeti jelenségek filozófiai vizsgálata foglalkoztatta őket.
Honnan ered a világunk? – teszem fel ismét a kérdést. Manapság sokan úgy gondolják, a
semmiből. A görögök nem osztották ezt a nézetet. Nem tudni, miért, de adottnak tekintették,
hogy „valami” mindig is létezett. Inkább azon csodálkoztak, hogyan lehet eleven hal a vízből,
az élettelen földből hogyan nőhetnek ki magas fák vagy színes virágok. Arról nem is
beszélve, hogyan fejlődhet a magzat az anyja méhében.
Saját szemükkel tapasztalták, hogy környezetük állandó változásban van. De hogyan
mennek végbe ezek a változások? Hogyan lehetséges az, hogy egy anyagból másvalami
legyen, mondjuk egy élőlény?
Az első filozófusok számára nyilvánvaló volt, hogy a természetben lezajló változások
alapja az ősanyag vagy őselem. Abból keletkezik és abba tér vissza minden.
Számunkra elsősorban nem is az az érdekes, milyen eredményre jutottak a gondolkodók,
hanem az, hogy milyen kérdéseket tettek fel, és milyenfajta válaszokat reméltek. Tehát
számunkra az a fontos, hogyan gondolkodtak, nem pedig az, hogy mit gondoltak.
Már említettem, hogy látható természeti jelenségek mibenlétét firtatták. Céljuk az volt,
hogy örök érvényű természeti törvényeket állítsanak fel. Mitikus magyarázatok nélkül akarták
megérteni a természetben végbemenő változásokat, magának a természetnek a megfigyelése
révén. Nagy előrelépés ez ahhoz képest, amikor még az istenek cselekedeteivel, kalandjaival
magyarázták a mennydörgés, villámlás, az évszakok váltakozásának jelenségét.
Így függetlenítette magát a filozófia a vallástól. Ennek alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy
a természetfilozófusok tették meg az első lépést a tudományos gondolkodásmód kialakítása
felé. Tevékenységükkel a természettudományok fejlődését is elindították.
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Sajnos, a természetfilozófusok tanításai, tehát mindaz, amit elmondtak és leírtak, nagyrészt
elvesztek. Amit ismerünk, az a néhány száz évvel később élt Arisztotelész munkáiban maradt
fenn, ő ismerteti az eredményeket, melyekre filozófus elődei jutottak. A válaszokhoz vezető
utat ezért nemigen követhetjük végig. Egyvalami azonban bizonyos: mindannyian az
ősanyagot és a természetben végbemenő változások okát kutatták.

Három milétoszi filozófus
Az első filozófus, akiről tudunk, a kis-ázsiai Milétosz városából származó Thalész. Azt
mesélik róla, hogy egy alkalommal kiszámította az egyik egyiptomi piramis magasságát,
mégpedig úgy, hogy megmérte a piramis árnyékát, amikor saját árnyékának hossza éppen
megegyezett önnön testmagasságával. Vele kapcsolatban az is fennmaradt, hogy Krisztus
előtt 585-ben megjósolt egy napfogyatkozást.
Thalész szerint minden élet eredete a víz. Hogy pontosan mit értett ezen, ma már nem
tudjuk. Talán azt, hogy minden élet a vízben keletkezik, és pusztulása után oda jut vissza.
Egyiptomi utazása során megfigyelte, mint sarjad az élet a Nílus áradását követően. Talán
azt is látta, hogy eső után békák bújnak elő a nedves földből.
Minden bizonnyal azt is megfigyelte, hogyan válik jéggé vagy gőzzé a víz, és hogyan jut
vissza eredeti állapotába.
Véleménye szerint „minden istenekkel van tele”. Mi már csak találgathatjuk, mire célzott e
mondatával. Esetleg a fekete földből előbújó virágok, bogarak vagy kikelő gabonaszemek
láttán úgy gondolta, hogy a föld tele van apró „életcsírával”. De egészen bizonyos, hogy nem
Homérosz isteneire gondolt.
A másik milétoszi filozófus Anaximandrosz. Szerinte a mi világunk a „meghatározatlan”
ban vagy „határtalan”-ban keletkező és elpusztuló számos világ egyike. Hogy mit érthetett a
„meghatározatlan”-on, nem tudjuk, de kétségkívül nem valamely ismert elemet, mint Thalész.
Talán arra gondolt, hogy az a „valami”, amiből a dolgok keletkeztek, más jellegű, mint az,
ami belőle keletkezett. Ezek szerint az ősanyag nem víz, hanem valami „határtalan”,
„meghatározatlan”.
A harmadik milétoszi gondolkodó Anaximenész (kb. Kr. e. 585-526). Ő úgy vélte, az
ősanyag nem lehet más, mint a levegő vagy a köd. Természetesen ismerte Thalész tanítását a
vízről. Benne azonban felvetődött a kérdés, hogy vajon a víz honnan ered. Szerinte a víz nem
más, mint sűrű levegő. Hiszen az eső is a levegőből hull alá. Ha pedig a vizet sűrítjük tovább,
gondolta, földet nyerhetünk belőle. Lehet, hogy tanúja volt a hóolvadásnak, amikor a jég
páncélja alól fokozatosan előtűnik a föld. A tűzről úgy vélte, csakis ritka levegő lehet.
Anaximenész tehát azt állította, hogy a föld, a víz és a tűz levegőből keletkezett.
Ahhoz, hogy a gabonaszemek kihajtsanak, föld és víz szükséges. Anaximenész bizonyára
úgy látta, hogy az élet létrejöttéhez szükség van mindhárom elemre, a földre, a vízre és a tűzre
is, a kiindulópont azonban mégiscsak a levegő. Osztotta tehát Thalész nézetét az egyetlen
ősanyagról.

Semmiből semmi nem keletkezhet
Mind a három milétoszi filozófus egyetértett abban, hogy csakis egyetlen ősanyag létezhet,
melyből végül a világ keletkezett. Ámde hogyan lehetséges, hogy ez az anyag egyszer csak
megváltozik és valami egészen mássá alakul? Ezt nevezhetjük a változás problémájának.
23

Az egyik dél-itáliai gyarmaton, Eleában, Kr. e. 500 körül élt néhány filozófus, akik ezzel a
kérdéssel foglalkoztak. Közülük a legismertebb Parmenidész (kb. Kr. e. 540-480) neve.
Parmenidész szerint minden állandó, örök. Nemcsak ő képviselte ezt a nézetet. A görögök
között elfogadott álláspont volt, hogy a világon minden öröktől fogva létezik. Parmenidész
kijelentette, hogy semmiből semmi nem keletkezhet. De a létező dolgok sem válhatnak
egyszerűen semmivé.
Ám Parmenidész tovább is ment. Szerinte a világban nincs valóságos változás. Semmi nem
lehet más, mint önmaga. Érzékeivel felfogta a dolgok változását, ám ezt képtelen volt
összeegyeztetni azzal, amit az értelme sugallt neki. Amikor választani kellett az érzékei és
értelme között, ő az értelmet választotta.
Milyen gyakran hangoztatjuk a következő mondást: „Hiszem, ha látom!” Nem így
Parmenidész. Szerinte érzékeink hamis képet közvetítenek nekünk a világról, olyat, mely nem
egyeztethető össze az értelemmel. Úgy vélte, filozófusként az a feladata, hogy leleplezze
ezeket az „érzékcsalódásokat”.
Ezt az emberi értelemben való megingathatatlan hitet nevezzük racionalizmusnak. Aki így
gondolkodik, kizárólag az emberi észt tekinti a világról szerzett tudás forrásának.

Minden mozgásban van
Parmenidész kortársa volt a kis-ázsiai Epheszoszból származó Hérakleitosz (Kr. e. 540480). Szerinte éppen az állandó változás a természet legalapvetőbb jellemzője. Ő tehát jobban
hitt annak, amit érzékszervei közvetítettek számára, mint Parmenidész.
„Minden mozgásban van”, hirdette Hérakleitosz. Minden folyamatosan változik, semmi
sem állandó. Éppen ezért „nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba”. Mert mire
másodszor lépnék a folyóba, más vagyok én is és a folyó is.
Hérakleitosz rámutatott világunk ellentmondásosságára. Ha még soha nem voltunk
betegek, nem érthetjük meg, milyen is egészségesnek lenni. Ha soha nem voltunk éhesek, azt
sem fogjuk megtudni, milyen jó érzés a jóllakottság. Ha nem éltünk át háborút, nem tudjuk
értékelni a békét. Ha nem lenne tél, nem vennénk észre, mikor köszöntött be a tavasz.
Jónak és rossznak egyaránt helye van a világban. Ugyanis ha nem lenne állandó harc az
ellentétek között, a világ megszűnne létezni.
„Az isten nap és éj, tél és nyár, háború és béke, jóllakottság és éhség.” Láthatod, hogy
Hérakleitosz az „isten” szót használja. Csakhogy nem a mítoszok isteneire gondol. Számára
az „isten” vagy az „isteni” fogalma magában foglalja az egész világot. Isten éppen az
állandóan változó, ellentmondásos természetben nyilvánul meg.
Éppen ezért az „isten” szó helyett a görög „logosz”-t használja, ami nagyjából értelmet,
eszet jelent. Bármi, emberek, nem gondolkodunk egyformán, nem egyforma az „eszünk”, kell
hogy létezzen egy „világész”, mely a természetet kormányozza.
Ez a „világész” vagy „természeti törvény” azonos mindannyiunkban, és mindenben
engedelmeskednünk kell neki. Ennek ellenére a legtöbb ember egyéni törvényei szerint él,
vélekedett Hérakleitosz. Ami pedig embertársait illeti, nos nem volt tőlük elragadtatva.
„Gyermekek játékai az emberi vélemények”, fitymálkodott.
Hérakleitosz szerint a természet változásai és ellentétei állnak össze teljességgé, egységgé.
Ezt az egységet, mely mindennek a lényege, nevezte „isten”-nek vagy „logosz”-nak.

Négy őselem
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Parmenidész és Hérakleitosz tanítása tökéletesen ellentmond egymásnak. Parmenidész
elméletének középpontjában az értelem áll. Ezért hirdette azt, hogy a természetben semmi
nem változik. Vele ellentétben Hérakleitosz érzékel tapasztalataira hivatkozva állította, hogy
minden mozgásban van. Melyiküknek volt igaza? Hagyatkozzunk arra, amit értelmünk diktál,
vagy bízzuk magunkat érzékszerveinkre?
Parmenidész és Hérakleitosz a következő két dolgot mondja:
Parmenidész szerint
a) semmi nem változik,
b) ezért megbízhatatlanok az érzékszerveink által közvetített benyomások
Hérakleitosz szerint viszont
a) minden mozgásban van („minden folyik”)
b) érzékszerveinkkel szerzett ismereteink megbízhatók.
Azt hiszem, ennél eltérőbb nézeteket nem is vallhat két filozófus! Melyiküknek volt igaza?
A szicíliai Empedoklész (Kr. e. 494-434) talált kiutat a zűrzavarból. Úgy vélte, mind
Hérakleitosz, mind Parmenidész egyik állítása igaz. A másikban viszont mindketten tévedtek.
Az ellentét okát abban látta, hogy a két filozófus eleve elfogadta az egyetlen ősanyag létét.
Ezért tűnik áthidalhatatlannak a szakadék az értelem szava és a „saját szemünkkel látott”
dolgok között.
A víz természetesen nem válhat hallá, sem pedig pillangóvá. A tiszta víz mindörökké tiszta
víz marad. Annyiban tehát igaza van Parmenidésznek, hogy „semmi nem változik”.
Másfelől viszont Empedoklész egyetért Hérakleitosszal abban, hogy nyugodtan
támaszkodhatunk az érzékeinkre. El kell hinnünk, amit látunk, és mit látunk: éppenséggel
állandó változást a természetben.
Empedoklész felismerte, hogy az egyetlen ősanyag elmélete nem tartható. Egyedül,
önmagában sem a levegő, sem a víz nem képes rózsabokorrá vagy pillangóvá formálódni. A
természet nem eredhet egyetlen ősanyagból.
Szerinte a természetnek négy őseleme, vagy ahogy ő nevezte, gyökere van. Ez a négy
pedig a föld, a levegő, a fűzés a víz.
A természetben végbemenő változások oka e négy elem keveredése, illetve különválása.
Tehát minden dologban, más és más arányban ugyan, de jelen van a föld, a levegő, a tűz és a
víz. Ha elhervad egy virág vagy elpusztul egy állat, a négy anyag ismét szétválik. E
változásokat szabad szemmel is végigkísérhetjük. Maga a négy elem soha nem változik meg
az átalakulások során. Ilyenkor semmi más nem történik, mint hogy négy különböző elem
keveredik egymással, majd szétválik, hogy ismét egyesülhessen.
Hogy jobban értsd, miről van szó, nézzük meg, mit csinál egy festőművész. Ha csak
egyféle festéke van – mondjuk piros –, nem festhet vele zöld fákat. De ha van sárga, piros,
kék és fekete festéke, különféle színeket nyerhet, csak más-más arányban kell kevernie a
színeket.
Vegyünk egy másik példát. Ha liszten kívül semmi nincs a kamránkban, varázslónak kell
lennünk, hogy tortát süssünk belőle. De ha van otthon tojás, liszt, tej és cukor, minden
ördöngösség nélkül a legkülönfélébb sütemények tésztáját keverhetjük ki a négyféle
anyagból.
Nem véletlen, hogy Empedoklész éppen a levegőt, a földet, a tüzet és a vizet jelölte meg a
négy őselemként. Előtte a filozófusok azt próbálták bebizonyítani, miért a víz, a levegő vagy
éppen a tűz mindennek a kiindulópontja. Először Thalész és Anaximenész mutatott rá arra,
hogy mind a víz, mind a levegő fontos eleme a természetnek. A görög elméletekben, főként
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Hérakleitosznál a tűz is fontos szerepet játszott. Tisztában voltak azzal, hogy a nap heve élteti
a természetet és tapasztalták, hogy az állatok és az emberek teste is meleget bocsát ki.
Empedoklész előtt talán a tűzben égő fahasábok képe lebegett, szemléletes példaként az
elemek különválására. Pattogás és sistergés hallatszik a tűzből. Ez a „víz”. A tűzből egyszer
csak füst száll fel. Mi más volna, mint a „levegő”. A „tüzet” saját szemünkkel láthatjuk. Ha
kialszik a tűz, láthatóan marad valami a helyén. Ez a hamu, vagyis a „föld”.
Bár Empedoklész szerint minden természeti változás oka a négy őselem egyesülése, illetve
szétválása, azért még marad néhány megválaszolatlan kérdés. Vajon mitől keletkezik a négy
őselem egyesüléséből új élet? És mi az oka annak, hogy az egyesülés „terméke”, mondjuk egy
virág, ismét elemeire bomlik?
Empedoklész erre is megtalálta a választ. Szerinte két különböző erő működik a
természetben, a szeretetés a viszály. Ennek megfelelően a „szeretet” köti össze az elemeket, a
kötést pedig a „viszály” bontja fel.
Empedoklész különbséget tesz „anyag” és „erő” között. Ezt feltétlenül jegyezzük meg. A
tudomány manapság az „elemek” és a „természeti erők” létét ismeri el, és a természeti
folyamatokat ezek kölcsönhatásával magyarázza.
Empedoklész azt is szerette volna tudni, hogy mi történik olyankor, amikor „érzünk”
valamit. Például: mi történik akkor, ha látok valamit, mondjuk egy virágot. Hát te, Sofie?
Gondoltál már erre? Ha nem, íme itt a lehetőség!
Empedoklész úgy vélte, hogy szemünkben éppúgy jelen van a négy őselem, a föld, a
levegő, a tűz és a víz, mint minden másban. A szememben lévő „föld” tehát a földet fogja fel
az általam látott jelenségben. A „levegő” természetesen a levegőt, a „tűz” a tüzet, míg a „víz”
a vizet érzékeli. Ha a szememből csak egy is hiányozna e négy elem közül, már nem látnám
teljes egészében a természetet.

Rész és egész
Élt valaha egy filozófus, aki képtelen volt belenyugodni abba, hogy valamely ősanyag,
például a víz, bármivé alakulhat a természetben. Anaxagorasznak (Kr. e. 500-428) hívták. Azt
a feltevést sem fogadta el, hogy a földből, a levegőből, a tűzből és a vízből vér és csont lehet.
Szerinte a természet apró, az emberi szem számára láthatatlan részecskékből épül fel. Minden
létező dolog felbontható ezekre az apró részecskékre, de ezek mindegyikében jelen van maga
az egész. Bár hajunk és bőrünk nem alakulhat át valami mássá, mégis benne van a tejben,
melyet megiszunk, vagy az ételünkben.
Néhány mai példa segítségével megpróbálom érthetőbbé tenni, mire gondolt Anaxagorasz.
Az új lézertechnika lehetővé teszi a „hologram”-ok készítését. Hiába törik szét a hologram,
amely mondjuk egy autót ábrázolt, látni fogjuk az egész autó képét még akkor is, ha csak a
lökhárítót ábrázoló darab maradt meg. Ez azért lehetséges, mert az egész képe jelen van a
legkisebb alkotórészben is.
Testünk is hasonlóan épül fel. Ha ujjamról leválasztok egy hámsejtet, az nemcsak az ujjam
adatait fogja tartalmazni. Ez az apró sejt magában rejti azt is, milyen a szemem, milyen színű
a hajam, hány és mekkora ujjam van stb. Minden egyes sejt tartalmazza a szervezet egészének
leírását. Tehát minden egyes sejtben benne van maga az „egész”.
Anaxagorasz ezeket az apró részecskéket, melyek az egészt is magukba foglalják, „mag”nak vagy „csírá”-nak nevezte.
Talán emlékszel még, hogy Empedoklész szerint a „szeretet” kapcsolja össze a részeket.
Anaxagorasz számára világos volt, hogy létezik egy erő, mely állattá, emberré, virággá, fává
„rendezi” a részecskéket. Szerinte ez az erő a „szellem” vagy másképp az „értelem” (núsz).
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Anaxagorasz személye más szempontból is érdekes. Ő az első athéni filozófus. KisÁzsiában született, de később Athénba költözött. Itt istentelenséggel vádolták, mert többek
között azt tanította, hogy a Nap nem isten, hanem izzó anyag, mely nagyobb a
Peloponnészosz félszigetnél, s ezért végül el kellett hagynia a várost.
Felettébb érdekelte a csillagászat. Úgy vélte, az égitestek is ugyanabból az anyagból
épülnek fel, mint a Föld. E nézetét egy meteor vizsgálatakor alapozta meg. Ebből kiindulva
elképzelhetőnek tartotta, hogy más bolygókon is élnek emberek. Felismerte, hogy a Holdnak
nincs saját fénye, s úgy gondolta, hogy a Föld világítja meg. Igyekezett elfogadható
magyarázatot találni a napfogyatkozás jelenségére is.
P. S. Köszönöm, hogy figyelmesen olvastad el soraimat. Elképzelhető, hogy még
néhányszor át kell majd olvasnod ahhoz, hogy megértsd az egészet. Tudod, a megértés némi
önálló erőfeszítést igényel. Bizonyára előfordult már veled, hogy tisztelettel néztél valakire,
akinek sikerült megértenie egy nehezebb problémát, hiszen tudtad, hogy a megértés nem kis
munkájába került.
Még nem írtam az ősanyag és a változások kérdését legszellemesebben megoldó
elméletről. De azt hiszem, most már várok vele holnapig. Annyit azért elárulok, hogy
Démokritosszal fogsz találkozni. Többet most nem mondhatok!
Sofie bokrok alatti rejtekhelyén üldögélt. A bozót egy helyen ritkásabb volt, innen remekül
beláthatta a kertet. Megpróbált rendet teremteni fejében a sok új ismeret között.
Világos volt számára, hogy a víz nem válhat mássá, csak gőzzé és jéggé. Még görögdinnye
sem lehet belőle, hiszen a görögdinnye nemcsak vízből, hanem még sok minden másból is áll.
Kizárólag azért volt ennyire biztos ebben, mert már tanult róla. Vajon akkor is ilyen
meggyőződéssel vallaná, hogy a jég vízből van, ha nem tanulta volna? Tanulmányoznia
kellett volna azt is, hogyan fagy a víz jéggé, s hogyan olvad meg újra.
Próbált ismét saját eszére hagyatkozni és elfelejteni azt, amit megtanult.
Parmenidész tagadta a változás minden formáját. Minél többet gondolkodott rajta, annál
biztosabb lett benne, hogy a filozófusnak igaza volt. Hiszen Parmenidész nem fogadta el,
hogy „valami” egyszer csak „valami egészen mássá” alakuljon. Nagy bátorság kellett ahhoz,
hogy mindezt kijelentse, mert tagadta azokat a természeti változásokat is, melyeket pedig
bárki megfigyelhetett. Bizonyára sokan ki is nevették emiatt.
Fantasztikus figura lehetett ez az Empedoklész, ha puszta gondolkodás révén rájött arra,
hogy a világ nem egy, hanem több őselemből épül fel. Így minden természeti változás
érthetővé vált anélkül is, hogy a dolgok lényegükben változtak volna meg.
És mindezt úgy következtette ki, csak az eszére hallgatva! Persze megfigyelte a természeti
folyamatokat, de arra nem volt lehetősége, hogy az elemekkel kísérletezzen, mint napjaink
tudósai.
Sofie egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy épp a föld, a levegő, a tűz és a víz
lenne a négy őselem. De hát ennek igazán nincs jelentősége. Fontos az, hogy a lényeget
illetően igaza volt Empedoklésznek. Egy helyett több ősanyag feltételezése volt az egyetlen
lehetőség arra, hogy megmagyarázzuk a természetben zajló és saját szemünkkel is látható
változásokat anélkül, hogy értelmünkkel szembekerülnénk.
Sofie egyre jobban lelkesedett a filozófiáért, hiszen képes volt úgy gondolkodni, hogy nem
kellett emlékeznie semmiféle iskolában szerzett ismeretre. Rájött, hogy a filozófia nem
olyasmi, amit meg lehet tanulni. Itt más a fontos: azt megtanulni, hogyan lehet filozofikusan
gondolkodni.
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Démokritosz
…a világ legzseniálisabb játéka.
Sofie gondosan becsukta a süteményesdobozt, melyben az ismeretlen filozófus leveleit
tartotta. Előbújt rejtekhelyéről, de még mielőtt visszament volna a házba, végignézett a
kerten. Eszébe jutott, hogy tegnap anyja vette ki a postaládából a filozófus küldeményét. Még
a reggelinél is a „szerelmes levéllel” ugratta. Gyorsan odament a postaládához, hogy
megelőzze a hasonló kínos jeleneteket. Újabb „szerelmes levelet” kapni kétszer olyan
kellemetlen, mint ha csak egyet kapott volna.
Megint fehér boríték a postaládában! Sofie-nak az volt az érzése, hogy megfejtette a
filozófus levélküldési rendszerét. Délutánonként rendszeresen nagyalakú, sárga színű
borítékot talált a postaládában. És amíg ő a nagy borítékban talált gépelt szöveget olvasta, a
filozófusnak volt alkalma, hogy odalopakodjon a levélszekrényhez és bedobja a fehér színű
borítékot is.
Ez azt jelenti, hogy bármikor leleplezheti. Szobája ablakából kiválóan megfigyelheti, mi
történik a postaláda körül. Egészen biztos, hogy észrevenné a titokzatos filozófust, hiszen a
fehér színű borítékok nem kerülnek csak úgy maguktól a levélszekrénybe.
Elhatározta, hogy másnap figyelmesebb lesz. Ráadásul holnap már péntek, utána pedig ott
az egész hétvége.
Felment a szobájába, és kinyitotta a borítékot. Aznap csak egy kérdés állt a papíron, bár ez
minden eddiginél elképesztőbb volt.
Miért a lego a világ legzseniálisabb játéka?
Sofie egyáltalán nem volt biztos benne, hogy valóban a lego a világ legzseniálisabb játéka.
Egyébként sem legózott már évek óta. Azt pedig végképp nem értette, mi köze lehet a legónak
a filozófiához.
Sofie azonban engedelmes tanítvány volt. Némi keresés után, szekrénye legfelső polcán
ráakadt egy nagy nejlonzacskóra, ami telis-tele volt különböző méretű és formájú legóval.
Ki tudja, mióta, most először ült le, hogy építsen valamit a műanyag elemekből. Míg
építkezett, eszébe jutott néhány dolog a legóval kapcsolatban. Bármily különböző a méretük,
mégis egymásba illeszthetők. Ezenkívül elnyűhetetlenek. Sofie nem emlékezett rá, hogy
valaha is látott tönkrement legoelemet. Igaz, hogy kissé már kopottasak voltak, nem olyan
fényesek és színesek, mint új korukban. Legóból bármit lehet építeni. És ha kedve tartja,
bármikor szétszedheti az elemeket, hogy újat építsen belőlük.
Ennél többet igazán nem kívánhat az ember egy játéktól. Kénytelen volt beismerni, hogy a
lego valóban a világ legzseniálisabb játékszere. Azt viszont továbbra sem értette, mi köze
lehet a filozófiához.
Hamarosan elkészült a babaházzal. Még magának is nehezen vallotta be, hogy rég
szórakozott ilyen jól. Vajon a felnőttek miért felejtenek el játszani?
Édesanyja összecsapta kezét meglepetésében, amikor meglátta.
– Milyen jó, hogy még mindig képes vagy úgy játszani, mint egy kisgyerek.
– Egy csudát! – felelte indulatosan Sofie. – Ha nem vetted volna észre, komoly filozófiai
problémákkal vagyok elfoglalva.
Anyja nagyot sóhajtott. Eszébe jutott, amit leánya néhány napja a nyúlról és a
bűvészcilinderről mondott.
Másnap Sofie újabb nagyalakú sárga borítékot talált a postaládában. Meglehetősen vastag
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volt az aznapi küldemény. Nem tétovázott sokat, fogta, fölment vele a szobájába. Nyomban
nekilátott az olvasásának, de azt még elhatározta, hogy aznap rajta tartja a szemét a
postaládán.
Az atomelmélet
Üdvözöllek, Sofie! Ma az utolsó nagy természetfilozófusról fogsz hallani. Démokritosznak
hívták (Kr. e. 460-370), és az Égei-tenger északi részén fekvő Abdera városából származott.
Ha megválaszoltad a legóval kapcsolatos kérdésemet, nem esik majd nehezedre megérteni
Démokritosz elméletét.
Démokritosz egyetértett elődeivel abban, hogy a természeti változások során nem
beszélhetünk „valóságos” változásokról. Éppen ezért feltételezte, hogy minden állandó és
megváltoztathatatlan apró részecskékből épül fel. Ezeket a részecskéket atomnak nevezte el.
A szó maga oszthatatlant jelent. Démokritosz igen lényegesnek tartotta, hogy ez a
legkisebb részecske, mindennek az építőeleme, tovább nem osztható. Ha másképp lenne, az
atomok nem működhetnének építőelemként. Hiszen ha az atom továbbosztható lenne, ha nem
lenne állandó, a természet jelenségei szétfolynának, mint a híg leves.
Az atomok azért örök életűek, mert egyetlen létező dolog sem válhat csak úgy semmivé.
Ebben Démokritosz egyetértett Parmenidésszel és az eleaiakkal. Hozzátette, hogy az atomok
erősek és szilárdak, viszont nem hasonlítanak egymásra. Ha egyformák lennének, nem
tudnánk megmagyarázni, hogyan épülhet belőlük egyszer mák, másszor olajfa, kecskebőr
vagy éppen emberhaj.
Végtelenül sok atom létezik a természetben. Némelyik kerek és sima, mások szabálytalan
formájúak és szögletesek. Éppen formájuk változatossága miatt „rakhatók össze” bármivé. De
bármennyi és bármily sokféle formájú van belőlük, mindörökké léteznek,
megváltoztathatatlanok és oszthatatlanok.
Ha valami – mondjuk egy fa vagy egy állat – elpusztul, részeire bomlik, atomjait egy új
„test” felépítésénél lehet felhasználni. Az atomok mozognak a térben, változatos formájuk
magyarázza, hogy bármivé összeállhatnak, ami környezetünkben előfordul.
Talán most már érted, miért éppen a legóval példálóztam. Hiszen e játék elemeinek minden
olyan tulajdonsága megvan, amivel Démokritosz az atomokat felruházta. Ezért lehet olyan
pompásan építkezni velük. Formájukat és méretüket tekintve különbözők, erősek és
szétbonthatatlanok. Felépítésük olyan, hogy ugyanazok az elemek bármivé formálhatók és
átalakíthatók.
A lego azért olyan népszerű játék, mert újra és újra fel lehet használni. Egyik nap autót,
másnap akár egy egész kastélyt lehet építeni belőle. Sőt, van egy nagyon előnyös tulajdonsága
is; „örök életű”. A mai gyerekek többnyire ugyanazzal a legóval játszanak, mint annak idején
a szüleik.
Mondhatnád, hogy agyagból is gyúrhatunk bármit. Csakhogy nem használhatjuk fel
többször, mert olyan apró darabokra morzsálódik, hogy képtelenség valamilyen tárggyá
formálni.
Ma már szinte teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy Démokritosz atomelmélete igaz. A
természet valóban különböző „atomok”-ból épül fel, melyek hol egymáshoz kapcsolódnak,
hol ismét szétválnak. Lehet, hogy az a hidrogénatom, amely pontosan az orrom hegyén lévő
sejtbe épült be, valaha egy elefánt ormányának alkotórésze volt. Az a szénatom, mely a
szívizmomban található, egykor talán egy dinoszaurusz sarkában csücsült.
A modern tudomány már azt is képes bebizonyítani, hogy az atomok még kisebb részekre
oszthatók. Ezeket az elemi részecskéket hívjuk protonnak, neutronnak és elektronnak.
Elképzelhető, hogy még ezek is tovább oszthatók. A fizikusok szerint azonban valahol létezik
egy határ. Kell hogy legyen egy legeslegkisebb rész, melyből a természet felépül.
Démokritosznak nem voltak bonyolult műszerei, melyek munkájában segíthették volna. Az
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egyetlen szerszám, amire hagyatkozhatott, értelme volt. Értelme viszont csak egyetlen
lehetőséget engedett meg neki. Ha elfogadjuk, hogy semmi nem változik, hogy a dolgok nem
keletkeznek csak úgy a semmiből és nem is tűnnek el, akkor azt kell feltételeznünk, hogy a
természet olyan egészen picinyke részekből épül fel, melyek egyesülnek, majd ismét
szétválnak.
Démokritosz nem hitt semmiféle, a természet felett álló rendező „erő”-ben, vagy
„szellem”-ben. Tanítása szerint csak az atomok léteznek, rajtuk kívül nincs más, mint üres tér.
Mivel csak az „anyagi” dolgok létezését fogadta el, materialistának nevezzük.
Amennyiben nincs „szándék”, mely az atomokat mozgatná, akkor a dolgok mechanikusan
működnek. Ez nem azt jelenti, hogy az atomok mozgása véletlenszerű, hanem hogy a
természet szigorú törvények szerint működik. Démokritosz úgy vélte, hogy minden
változásnak természetes, magában a dologban rejlő oka van. Egyszer állítólag azt mondta,
szívesebben fedez fel egy természeti törvényt, mint hogy Perzsia királya legyen.
Az atomelmélet szerinte magyarázatot ad az érzékelésre is, amit az atomok üres térben
való mozgásával magyarázott. Amikor a Holdat látom, az történik, hogy a Hold-atomok
„találkoznak” a szememmel.
No és a tudat? Mégsem állhat pusztán atomokból, vagyis „anyagi” alkotórészekből? De
bizony: Démokritosz szerint a lélek különösen kerek és lapos „lélekatomokból” áll. Ha valaki
meghal, lélekatomjai mindenfelé szétszóródnak, hogy aztán beleépüljenek egy új lélekbe.
Ez azt jelenti, hogy az ember lelke nem halhatatlan. Manapság is sokan osztják ezt a
nézetet. Akárcsak Démokritosz, azt vallják, hogy a „lélek” nem élhet tovább, ha leáll az agy
működése. Vagyis agyműködés nélkül a tudat semmilyen formája nem létezik.
Démokritosz lezárta a görög természetfilozófia első szakaszát. Egyetértett Hérakleitosszal
abban, hogy a természetben minden dolog mozgásban van. De léteznek olyan örök,
változatlan dolgok is, melyek nem „folynak”. Démokritosz ezeket nevezte atomoknak.
Sofie olvasás közben ki-kilesett az ablakon. Kíváncsi volt, vajon megpillantja-e titokzatos
levelezőpartnerét. Amikor befejezte az olvasást, odaült az ablakhoz, és az utcát bámulta.
Elgondolkodtatónak találta, amit olvasott.
Furcsa, milyen egyszerű és egyben agyafúrt Démokritosz gondolkodásmódja. Mind az
„ősanyag”, mind a „változás” problémájára megoldást talált. Démokritosz előtt filozófusok
egész nemzedékei törték a fejüket a kérdésen, mindhiába. Démokritosz pedig puszta eszére
hagyatkozva egyszerre két kérdésre lelte meg a feleletet.
Sofie majdnem elnevette magát. Minden bizonnyal igaz, hogy a természet olyan apró
elemekből épül fel, melyek sohasem változnak meg. Viszont Hérakleitosznak is igaza volt
abban, hogy a természetben létező dolgok „folynak”. Az emberek és az állatok meghalnak, s
még az oly szilárdnak tűnő sziklaszirtek is szétmállanak. Ám a sziklaszirtek is olyan
részecskékből épülnek fel, melyek állandóak.
Démokritosz egyben újabb kérdéseket is felvetett. Azt állította, hogy minden mozgás
mechanikus. Empedoklésztól és Anaxagorasztól eltérően nem fogadta el valamely szellemi
erő rendező szerepét a természetben. Továbbá tagadta az emberi lélek halhatatlanságát.
Vajon igaza volt? – töprengett Sofie. Nem tudta eldönteni. Persze még nagyon az elején
tart a filozófiatanulásnak.
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A sors
…a jós a kideríthetetlent igyekszik kideríteni.
Sofie olvasás közben sem vette le szemét a kertkapuról. Végül mégis úgy döntött, hogy
lemegy, és a biztonság kedvéért megnézi a postaládát.
Amikor kinyitotta a külső ajtót, apró borítékra lett figyelmes, mely ott feküdt a lépcsőn. A
borítékon az ő neve állt.
A filozófus túljárt az eszén! És pont ma! Pedig egyfolytában rajta tartotta a szemét a
kertkapun. Besurrant valahonnan, letette a borítékot, és már ott sem volt. Elnyelte az erdő
sűrűje. A fenébe!
Megsejtette, hogy ő figyelni fogja a postaládát! Talán észrevette, hogy ott ül az ablakban?
Még szerencse, hogy megtalálta a borítékot, mielőtt anyja hazajött volna!
Fölsietett a szobájába. Alaposan szemügyre vette a borítékot. Csodálkozva állapította meg,
hogy a széle nedves. Ráadásul jól látható harapásnyomok voltak rajta. Sofie el sem tudta
képzelni, mitől lehetett vizes, amikor már napok óta nem esett az eső.
A boríték egy újabb cédulát rejtett, melyen Sofie a következőket olvasta:
Hiszel a sorsban?
Mit gondolsz, a betegség az istenek büntetése?
Milyen erők irányítják a történelmet?
Hogy hisz-e a sorsban? Hát ebben egyáltalán nem olyan biztos. Van az iskolában néhány
barátnője, akik rendszeresen olvassák a magazinok horoszkóprovatát. És ha hisznek az
asztrológiában, hisznek a sorsban is. Az asztrológusok is azt állítják, hogy a csillagok
állásából képesek megjósolni a földön élő emberek sorsát.
És az az ember, aki elhiszi, hogy az úton előtte átszaladó fekete macska szerencsétlenséget
jelent, vajon hisz a sorsban is? Minél tovább gondolkodott, annál több példa jutott eszébe a
sorsszerűségről. Miért mondják, hogy „kopogd le a fán!”? Arról is hallott már, hogy némelyik
hotelben, az ajtók számozásánál egész egyszerűen átugorják a tizenhármas számot. Ez csak
azzal magyarázható, hogy nagyon sok a babonás ember.
„Babona.” Vajon mit fed valójában ez a szó? Ha valaki keresztény vagy mohamedán,
vallásosságról beszélünk. Ám ha valaki az asztrológiában hisz, vagy abban, hogy péntek 13.
szerencsétlen nap, akkor babonásnak tartják.
De kinek van joga ahhoz, hogy mások hitét babonaságnak bélyegezze?
Sofie egy dologban biztos volt. Démokritosz nem hitt a sorsban. Materialista volt. Az
atomokban és az üres térben hitt.
Sofie eltűnődött a többi kérdésen is.
„Mit gondolsz, a betegség az istenek büntetése?” – olvasta újra a kérdést. Van egyáltalán
valaki, aki hisz ebben? Eszébe jutott, hogy sokan Istenhez imádkoznak egészségért. És ha már
imádkoznak hozzá, hinniük is kell abban, hogy Istennek van némi köze a betegség
kialakulásához.
Talán mégis az utolsó kérdést a legnehezebb megválaszolni. Még soha nem gondolkodott
el azon, mi irányítja a történelem menetét. Bizonyára az emberek. Hiszen ha Isten vagy a sors
kezében lenne a történelem irányítása, az embereknek nem lenne szabad akaratuk.
A szabad akaratról Sofie-nak más is eszébe jutott. Miért kellene belenyugodnia abba, hogy
a filozófus bújócskát játszik vele? Miért ne írhatna ő is neki? Biztosan eljön még ma este,
esetleg holnap kora reggel, hogy letegye a következő nagyalakú, sárga borítékot. Elhatározta,
31

hogy ír neki.
Hamarosan rájött, milyen nehéz olyasvalakinek írni, akit még soha életében nem látott.
Még azt sem tudta, hogy nő vagy férfi, fiatal vagy öreg. Akár az ismerősei közül is lehet
valaki.
Elkészült a levéllel. Nem írt valami sokat.
Igen tisztelt filozófus! Be kell vallanunk, hogy rendkívül jónak tartjuk filozófia-tanfolyamát.
Azonban nagy bánatunkra szolgál, hogy nem ismerhetjük Önt személyesen. Éppen ezért
kérjük, hogy használja teljes nevét. Cserébe szívesen meghívjuk Önt egy csésze kávéra, persze
csak akkor, ha anyu nincs itthon. Anyu hétfőtől péntekig, fél nyolctól délután ötig dolgozik. Én
iskolába járok, de csütörtök kivételével már negyed háromkor itthon vagyok. Elárulom, hogy
igazán remek kávét tudok főzni. Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel figyelmes tanítványa: Sofie Amundsen, 14 éves
A levél aljára még odabiggyesztette: „Várom válaszát.” Újraolvasva kicsit fennköltnek
találta a levél hangvételét, de hát hogyan írjon egy embernek, akit még csak nem is ismer?
A levelet rózsaszín borítékba tette és leragasztotta. Címzésként csak annyit írt rá: „A
filozófusnak”.
Most már csak azt kellene kitalálnia, hova tegye, ahol édesanyja nem találhatja meg. Nem
rakhatja a postaládába, míg anyja nem érkezett haza. Másnap korán reggel még ellenőriznie
kell a postaládát, mielőtt az újságos megjönne. Ha éjszaka vagy hajnalban a filozófus nem hoz
neki újabb levelet, ki kell vennie a rózsaszín borítékot.
Miért ennyire bonyolult minden?
Aznap korán feküdt le, pedig péntek volt. Anyja pizzával és egy kis kriminézéssel próbálta
marasztalni, de Sofie azt mondta, fáradtnak érzi magát, és inkább olvasgat még egy kicsit az
ágyban. Míg édesanyja beletemetkezett a tévéképernyőbe, kiment és bedobta a postaládába a
rózsaszín borítékot.
Anyja komolyan aggódott Sofie-ért. A fehér nyúlról és a bűvészcilinderről folytatott
beszélgetésük óta igyekezett más hangon beszélni a lányával. Sofie-t bántotta, hogy ennyi
gondot okoz anyjának, de nem volt ideje tovább mélázni ezen. Visszament a szobájába, hogy
az ablakból lessé a postaládát.
Anyja 11 felé ment fel szobájába. Előtte még bekukkantott Sofie-hoz. Látta, hogy lánya az
ablak előtt ül, és a postaládát bámulja.
– Hát még nem alszol? Csak nem a postaládát bűvölöd?
– Azt nézek, amit akarok.
– Most már tényleg azt hiszem, hogy szerelmes vagy. Nem hinném, hogy a lovagod az
éjszaka kellős közepén állít be egy újabb levéllel!
A fenébe! Unta már ezt a szerelemhistóriát! De belátta, jobban jár, ha nem ingatja meg
anyját a hitében.
– Ő beszélte tele a fejed a nyúllal meg a cilinderrel? Sofie bólintott.
– Ez a fiú… ugye, nem narkózik?
Sofie dühös lett. Semmi mással nem bír törődni? Nemcsak a kábítószertől támadnak az
embernek furcsa gondolatai. A felnőttek néha igazán elviselhetetlenek tudnak lenni!
– Anyu, itt és most ünnepélyesen megesküszöm neked, hogy soha nem fogok kipróbálni
semmi ilyesmit. És az a „fiú” sem narkózik. Csak éppen érdekli a filozófia.
– Idősebb nálad? Sofie megrázta a fejét.
– Egyidősek vagytok? Sofie bólintott.
– Kedves fiú lehet. De most már aludj.
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Sofie szemére még sokáig nem jött álom. Egyre csak ült az ablaknál, és nézte az utat. Egy
óra felé már olyan álmos volt, hogy minduntalan lecsukódott a szeme. Már majdnem lefeküdt
aludni, amikor észrevette, hogy egy árny suhan ki az erdőből.
Sötét volt odakinn, mégis könnyen kivette egy ember alakját. Idősebb férfi volt,
mindenesetre nem Sofie korosztályából való. A fején svájcisapka vagy valami hasonló.
Mintha a ház felé pillantott volna, de Sofie szerencsére nem hagyta égve a villanyt. A férfi
egyenesen a postaládához ment, és a nagy borítékok egyikét tette bele. Ekkor észrevette Sofie
levelét. Belenyúlt a postaládába, és kivette. A következő pillanatban már az erdő felé tartott.
Még néhány lépés, és eltűnt a sűrűbe vezető ösvényen.
Sofie szíve majd kiugrott a helyéből. Legszívesebben utánaszaladt volna, pedig pizsama
volt rajta. Csak azért nem tette, mert nem mert az éjszaka kellős közepén egy vadidegen férfi
után rohanni. De a borítékot be kell hoznia valahogy!
Kis idő múlva lelopózott a lépcsőn, gondosan kinyitotta a külső ajtót, és elindult a
postaláda felé. Nemsokára pedig már fent is volt megint a szobájában, kezében a nagy, sárga
borítékkal. Még lihegett, amikor leült az ágy szélére. Amikor meggyőződött róla, hogy a
házban minden csendes, kinyitotta a borítékot. Belekezdett, hogy elolvassa.
Saját levelére reggel előtt nem várhatott választ.

A sors
Jó reggelt, Sofie! Szeretném még egyszer felhívni a figyelmed arra, hogy ne kémkedj
utánam. Biztosíthatlak afelől, hogy fogunk találkozni, de hadd határozzam meg én az időt és a
helyet. Nos, erről ennyit. Remélem, elfogadod a feltételeimet.
Vissza a filozófusokhoz! Mostanáig arról volt szó, hogy a filozófusok milyen
magyarázatokat találtak a természetben végbemenő változásokra. Beszéltünk arról is, hogy
korábban a mítoszok adtak feleletet a hasonló kérdésekre.
Ám más területeken is meg kellett küzdeni a régi babonákkal. Mindez érintette a betegség
és az egészség eredetéről kialakult nézeteket, de a politikai eseményeket is. A görögök ugyanis
minden téren rendkívül hittek a sors meghatározó szerepében.
A sorsban való hit azt jelenti, hogy mindaz, ami velem történik, tőlem függetlenül dőlt el.
Még ma is sokan hisznek a sors szerepében. Itt északon a régi izlandi nemzetségmondák
tanúskodnak a sorsba vetett hitről.
Nemcsak a görögök, hanem a világ más népei is hittek abban, hogy az ember a jóslás
segítségével beavatkozhat sorsa alakulásába. A jóslásnak különböző formái ismertek.
Sokan hisznek a kártyajóslásban, mások abban, hogy sorsuk a tenyerükben van megírva.
Megint mások a csillagokból olvasnák ki a jövendőt.
Norvégiában igen kedvelt a kávézaccból való jóslás. Bizonyára felfigyeltél már arra, hogy
a kávéscsészék alján mindig marad egy kis zacc. Ha alaposan megnézed, no és kellő
fantáziával vagy megáldva, észreveheted, hogy a kávézacc valamilyen mintát, képet alkot. Ha
a csésze alján lévő minta leginkább autóhoz hasonlít, talán azt jelenti, hogy hosszabb utazás
előtt állsz.
Láthatod, hogy a „jós” a kideríthetetlent igyekszik kideríteni. Ez a jóslás minden formájára
jellemző. Mivel az, amit szeretnének megjósolni, rendkívül bizonytalan, nehéz a jósnak
bebizonyítani, hogy amit mond, nem igaz.
Ha feltekintünk az esti égboltra, világító pontocskák összevisszasága tűnik fel a szemünk
előtt. Évszázadok óta sokan hisznek a csillagokban. Még manapság is előfordul, hogy
politikusok asztrológusok véleményét kérik ki fontos döntések előtt.
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A delphoi jósda
A görögök úgy tartották, hogy a híres delphoi jósdában megismerhetik jövőjüket. Maga
Apollón volt a szentély istene. Apollón a szentély papnője, Püthia révén közölte jóslatait. A
papnő egy hasadék felett ült. A hasadékból kábító gázok törtek fel.
Amikor a jóslatot kérők megérkeztek Delphoiba, kérdésüket előbb a szentély papjainak
kellett elmondaniuk, akik továbbították azt Püthiának. A papnő válasza általában teljesen
érthetetlen, többféleképpen értelmezhető volt, ezért mindig a papok tolmácsolták a
kérdezőnek. Így részesült mindenki Apollón bölcsességében. A görögök szentül hitték, hogy a
jósisten mindent tud arról, ami a múltban történt és ami a jövőben történni fog.
Nem bocsátkoztak háborúba és nem hoztak döntéseket addig, amíg meg nem hallgatták
Püthia jóslatát. Éppen ezért nem csoda, hogy Apollón papjai számos fontos ismeretre tettek
szert az országban élő emberekről és eseményekről, s lehetőségük nyílt arra, hogy valóságos
diplomataként, tanácsadóként lássák el feladatukat.
A jósda kapuja fölé ezt vésték: ISMERD MEG ÖNMAGAD! A híres felirat talán úgy
értelmezhető, hogy senki emberfia ne képzelje többnek magát, mint ami, de figyelmeztet arra
is, hogy nem kerülhetjük el kiszabott sorsunkat.
A görög hagyomány számos olyan történetet ismer, mely ez utóbbi kijelentés igazságát
bizonyítja. Számos tragédia is született az ilyen „szerencsétlen” sorsú emberekről. Talán
Oidipuszé a legismertebb ilyen történet.

A történet- és orvostudomány fejlődése
A sors természetesen nemcsak a hétköznapi emberek életét befolyásolta. A görögök hite
szerint a világtörténelem menetét is a sors irányítja, vagyis az istenek kezében van a háború és
béke alakulása is. Még manapság is sokan hisznek abban, hogy Isten vagy más misztikus erők
alakítják a történelmet.
Az első filozófusok tevékenykedésével párhuzamosan azonban kialakult egy olyan
történettudomány, mely természetes okokat keresett a világtörténelemben zajló események
mögött. Ha valamelyik ország elvesztett egy háborút, többé már nem az istenek bosszújával
magyarázták. A két legismertebb görög történetíró Hérodotosz (Kr. e. 489-429) és
Thuküdidész (Kr. e. 460-400).
A görögök a betegségről is úgy hitték, hogy az istenek jó- vagy rosszindulatától függ. A
járványokat isten büntetésének tekintették. Úgy gondolták, megfelelő áldozat bemutatása után
meggyógyulnak.
Nemcsak görög sajátosság ez az elképzelés. Más népek hite szerint is az istenek szabják ki
az emberekre a betegséget vagy az egészséget. A modern orvostudomány kialakulásáig az a
nézet uralkodott, hogy a betegségek kialakulása természetfeletti erők beavatkozásával
magyarázható. Maga az „influenza” szó sem jelent más, mint hogy az ember a csillagok
gonosz „befolyása” alatt áll.
Sokan még ma is Isten büntetésének tartják a különböző betegségeket, például az AIDS-t.
Így persze aztán meggyőződésük, hogy a betegségek gyógyítása csak természetfeletti módon
történhet.
Tehát akkor, amikor a görög filozófusok megpróbálták új szemlélettel megközelíteni a
világot, a görög természettudomány is természetes magyarázatokat keresett a betegség és
egészség mibenlétére. Valószínűleg a Kr. e. 460 táján Kósz szigetén született Hippokratész
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vetette meg a görög orvostudomány alapjait.
A hippokratészi gyógyítási hagyomány a mértékletességet és az egészséges életmódot
tartja a betegség elleni legjobb védekezésnek. Hippokratész szerint akkor beszélhetünk
betegségről, ha az ember testében vagy lelkében megbomlik az addigi egyensúly. Az ember
mértéktartással, testi és lelki harmóniával (ép testben ép lélek) őrizheti meg egészségét.
Manapság sok szó esik az „orvosi etikáról”. Ugyanis az orvosoknak, hivatásuk gyakorlása
során, bizonyos etikai követelményeknek kell megfelelniük. Például nem írhatnak fel
narkotikumot egészséges embernek. Ezenkívül az orvosokat titoktartási kötelezettségi is
terheli, vagyis nem mondhatják el senkinek, amit páciensük betegségéről megtudtak. Mindez
Hippokratészre vezethető vissza. Tanítványaitól megkövetelte, hogy esküt tegyenek. Ennek
szövege így hangzik:
„Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő
javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor
sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek
hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajlásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet és
tudományomat.
Sohasem fogok operálni, hanem átengedem ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük.
Minden házba a beteg javára lépek be, s őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól,
különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár szabadok, akár rabszolgák.
Amit kezelés közben látok vagy hallok – akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben –,
nem fogom kifecsegni, hanem titokként megőrzöm.
Ha ezt az eskümet megtartom és nem szegem meg: örvendhessek életem fogytáig
tudományomnak és az életnek, de ha esküszegő leszek, történjék ennek ellenkezője.”
Szombat reggel Sofie hitetlenkedve ült fel az ágyban. Valóban látta a filozófust, vagy csak
álmodott?
Egyik kezével benyúlt a paplan alá. Igen. Ott van az éjszaka érkezett levél. Minden egyes
szóra emlékezett, amit a görögök sorsban való hitéről olvasott. Most már biztos, hogy nem
álmodta az egészet.
Látta a filozófust! És ami ennél is fontosabb, a saját szemével látta, hogy kiveszi a
postaládából a levelet, amit neki írt.
Sofie lehasalt a padlóra, és kikotorta az ágy alól az összes papírlapot. Furcsa dologra lett
figyelmes. Mi lehet az? Ott egészen bent a fal mellett. Talán egy sál?
Nagy nehezen kihalászott az asztal alól egy selyemsálat. Biztos volt benne, hogy nem az
övé.
Alaposan szemügyre vette. Hangosan felkiáltott meglepetésében, amikor észrevette, hogy a
varrás mentén fekete tollal egy nevet írtak a sálra: HILDE.
Hilde! Ki ez a Hilde? Miért keresztezik útjaik állandóan egymást?
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Szókratész
...az a legbölcsebb, aki tudja, hogy mit nem tud.
Sofie villámgyorsan magára kapott egy nyári ruhát, és már lent is volt a konyhában. Anyja
éppen a tálaló fölé hajolva babrált valamit. Sofie elhatározta, hogy nem említi neki a sálat.
– Behoztad már az újságot? – kérdezte anyját.
– Nem. Megkérhetlek, hogy hozd be nekem?
Sofie csak erre várt. Anyja még be sem fejezte a mondatot, ő már kint volt a kapunál, és a
zöld postaládában kotorászott.
De az újságon kívül semmit sem talált. Hogyan is remélhette, hogy a filozófus ilyen
gyorsan válaszol a levelére? Az újság első oldalán éppen a norvég ENSZ-alakulatról írtak.
ENSZ-alakulat… Nem ez állt annak a képeslapnak a pecsétjén is, amit Hilde édesapja
küldött neki? Ezek szerint mégiscsak saját postájuk van a norvég ENSZ-katonáknak!
Amikor visszament a konyhába, anyja tréfásan megjegyezte:
– Látom, újabban érdekel, mit írnak az újságban!
Ám szerencsére ezenkívül sem a reggelinél, sem később nem tett említést a postaládáról
vagy hasonlókról. Amikor anyja vásárolni ment, Sofie hóna alá csapta a sorsról szóló levelet,
és rejtekhelyére vonult.
Nagyot dobbant a szíve, amikor a filozófus leveleit rejtő doboz mellett megpillantott egy
kisalakú fehér borítékot. Biztos volt benne, hogy nem ő tette oda.
Ennek a levélnek is nedves volt a széle, és tele volt harapásnyomokkal, akárcsak a tegnapi
fehér boríték.
Csak nem a filozófus járt itt megint? Honnan ismeri legtitkosabb rejtekhelyét? És miért
nedves mind a két boríték?
Sofie-t szédülés környékezte. Felbontotta a borítékot, és olvasni kezdte a levelet.
„Kedves Sofie! Nagy érdeklődéssel, ám némi aggodalommal olvastam soraid. Sajnos, a közös
kávézással és effélékkel kapcsolatosan csalódást kell okoznom neked. Egyszer majd minden
bizonnyal találkozunk, de még jó ideig nem szeretném tiszteletemet tenni a Kapitánykanyarban és környékén.
Sőt, mostantól nem személyesen viszem el hozzád a leveleimet. Túlságosan kockázatos lenne.
Ezentúl kis küldöncöm révén kapod meg majd őket, cserébe viszont közvetlenül a
rejtekhelyedre érkeznek.
Ha szükségét érzed, bármikor kapcsolatba léphetsz velem. Ez esetben a rózsaszín borítékba
feltétlenül tegyél bele egy darab kekszet vagy cukorkát. Ha küldöncünk felfedez egy ilyen
borítékot, feltétlenül elfogja hozni nekem.
P. S. Igazán nehezemre esik visszautasítani egy fiatal hölgy meghívását kávéra, de kénytelen
voltam így dönteni.
P. S. P. S. Ha netalán találnál valahol egy piros selyemsálat, megkérlek, vigyázz rá. Gyakran
előfordul az emberrel, hogy véletlenül elcseréli saját holmiját a másikéval. Mondjuk, az
iskolában. Akár egy filozófiaiskolában is…
Üdvözlettel: Alberto Knox
Noha Sofie még csak tizennégy éves volt, kapott már néhány levelet életében, főleg
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karácsonykor vagy a születésnapjára. Ám az összes közül ez volt a legeslegfurcsább.
Először is nem volt rajta bélyeg. Azután nem a postaládában talált rá, hanem szupertitkos
rejtekhelyén, a bozótosban. Arról nem is beszélve, hogy a boríték nedves volt, pedig már jó
ideje nem esett az eső.
És a tetejében itt ez a selyemsál. Igazán különös. Minden jel arra mutat, hogy a
filozófusnak van még egy tanítványa. Csakis ez lehet az oka! Igen! Ez a tanítvány veszthette
el a piros selyemsálat. De hogyan került Sofie ágya alá?
No és a név… Alberto Knox. Hát nem mulatságos?
Mindenesetre a levélből legalább kiderült, hogy Hilde Möller Knag és a filozófus
kapcsolatban áll egymással. Azt azonban még most sem értette, hogy Hilde édesapja miért
neki küldözgeti a lányának szánt képeslapokat.
Sofie még sokáig tűnődött azon, hogy neki vajon mi köze lehet Hildéhez. Végül
reménytelenül felsóhajtott. A filozófus azt írta, hogy egyszer majd találkozni fognak. És
Hilde? Vele is találkozni fog valamikor?
Megfordította a levelet. A másik oldalán is állt néhány sor.
Szerinted van természetes szeméremérzet?
Az a legbölcsebb, aki tudja, hogy mit nem tud.
A pontos megértés belülről fakad.
Aki tudja, mi a helyes, annak megfelelően is cselekszik.
Sofie sejtette, hogy e néhány rövid mondat felkészítés az aznapi penzumra, amely a sárga
borítékban érkezik majd. A kislány egyszerre rádöbbent, hogy ha a „küldönc” ide, a
rejtekhelyére kézbesíti a levelet, akkor neki nincs más dolga, mint hogy megvárja, amíg
megérkezik. Ugyan ki lehet az? Nő vagy férfi? Végül is mindegy. De ha egyszer itt lesz, ő el
nem engedi addig, amíg meg nem tud valamit a filozófusról.
A filozófus azt írta a levelében, hogy a küldönc kicsi. Lehet, hogy egy kisgyerek?
„Szerinted van természetes szeméremérzet?”
Sofie tudta, hogy a „szemérem” a szégyenlősség régies kifejezése. Olyasmi, amit az
emberek akkor éreznek, ha meztelenül kell mutatkozniuk. Valóban szégyellni kellene
magunkat emiatt? Ha valami természetes, az mindenkire vonatkozik. A világ jó néhány
helyén természetes dolog a meztelenség! Eszerint a társadalom határozná meg, mi illik, és mi
nem? Amikor nagymama fiatal volt, még el sem lehetett képzelni, hogy a nők félmeztelenül
napozzanak. Ma viszont többnyire mindenki úgy vélekedik erről, hogy természetes. Bár sok
országban még most is szigorúan tiltják. Sofie megvakarta a fejét. Úgy fest, ez a kérdés már a
filozófia tárgykörébe tartozik.
Lássuk a következő mondatot! „Az a legbölcsebb, aki tudja, hogy mit nem tud.”
Bölcs, bölcsebb, legbölcsebb. De kinél? Talán arra gondolt a filozófus, hogy aki tisztában
van azzal, hogy sok mindent nem tud, bölcsebb, mint az, aki hozzá hasonlóan keveset tud, de
azt képzeli, hogy egy csomó mindent tud a világról… hát szóval… Sofie-nak még soha nem
jutott eszébe ilyesmi. De ahogy egyre többet gondolkodott ezen, rájött, az is tudás, ha az
ember tudja, hogy mit nem tud. Ki nem állhatja például az olyan embereket, akik váltig
hangoztatják, hogy értenek valamihez, s a végén kiderül, hogy semmihez sem értenek.
Aztán itt van ez, hogy a pontos megértés belülről fakad. Sofie mindig azt hitte, hogy a
tudás kívülről jön. Volt már rá példa, hogy anyja vagy tanárai olyasvalamit akartak
elmagyarázni neki, ami iránt nem volt fogékony. Ha valóban „megtanult” valamit, azt
elsősorban önmagának köszönhette. Ilyenkor többnyire hirtelen döbbent rá valamire. Ez lehet
az, amit „megértésnek” neveznek.
Sofie úgy vélte, eddig egészen jól megbirkózott a feladatokkal. Ekkor ért a következő
mondathoz.
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„Aki tudja, mi a helyes, annak megfelelően is cselekszik.”
Igazán mulatságos!
Ez azt jelentené, hogy amikor a bankrabló kifoszt egy bankot, azért teszi, mert nem tudja,
hogy mi a helyes? Sofie kételkedett ebben. Épp fordítva, a felnőttek és a gyerekek gyakran
tesznek olyat, ami ellenkezik a józan ésszel. Később persze megbánják.
Ahogy ott üldögélt, avarzörgésre, ágak reccsenésére lett figyelmes. A bozótosnak éppen az
erdővel határos oldaláról hallatszott. Csak nem a „küldönc”? – villant át Sofie agyán. Szíve
olyan hevesen dobogott, hogy majd kiugrott a helyéből. Félelmét csak fokozta, hogy a
közeledő lény úgy szuszogott, mint valami állat.
A következő pillanatban egy hatalmas kutya jelent meg rejtekhelye szélén. Talán egy
labrador. Szájában nagyalakú sárga borítékot tartott, majd Sofie lába elé ejtette. Az egész
olyan gyorsan történt, hogy a kislány alig bírt magához térni kábulatából. Pár másodperc
múlva már a levéllel a kezében üldögélt a bozótos közepén. A kutyának addigra hűlt helye
volt. Sofie csak ekkor fogta fel, mi is történt valójában. Kezét ölébe ejtette, és sírva fakadt.
Fogalma sem volt róla, mennyi ideig ült így. Amikor végre felemelte a fejét, nagyot
sóhajtott. Hát ő a küldönc! Ezért volt nedves mindkét fehér boríték! És a harapásnyomokra is
a kutya a magyarázat. Hogyhogy nem jutott eszébe! Hát ezért kell kekszet vagy cukorkát a
borítékba rejtenie, ha azt akarja, hogy a filozófus meg is kapja!
Valahogy nem forgott olyan gyorsan az agya, mint szerette volna. Igazán nem
mindennapos dolog, hogy valaki idomított kutyát használjon küldöncnek. Ezzel persze Sofie
végképp elesett attól a lehetőségtől, hogy megtudja, hol lakik Alberto Knox.
A kislány felbontotta a nagyalakú borítékot, és olvasni kezdett.

Az athéni filozófusok
Kedves Sofie! Amikor e sorokat olvasod, már nyilván túlestél a Hermésszel való
találkozáson. A biztonság kedvéért hozzáteszem, hogy ő az a bizonyos kutya. Ne félj tőle,
hiszen barátságos, és megértőbb a legtöbb embernél. Mindenesetre senkiben nem akar olyan
benyomást kelteni, hogy okosabb, mint amilyen valójában.
Nem véletlenül választottam neki ezt a nevet. Hermész volt a görög istenek hírvivője, és
egyben a hajósok istene is. Ez utóbbi szerepe nem fontos a számunkra, legalábbis egyelőre.
Most inkább foglalkozzunk „hermetikus” szavunk jelentésével. Hermetikus annyit tesz, mint
rejtett, hozzáférhetetlen. Gondolom, sejted, hogy az ő nevéből ered. Nekünk azért érdekes,
mert Hermész lehetővé teszi, hogy rejtettek, ismeretlenek maradjunk egymás előtt.
Ennyit küldöncünkről. Hozzáteszem még, hogy természetesen hallgat a nevére, és igazán
jól nevelten tud viselkedni.
Térjünk vissza a filozófiához. Az első fejezetet már magunk mögött tudhatjuk. A
természetfilozófusokra gondolok, és a mitikus világképpel való szakításra. Hamarosan
találkozni fogunk az ókor három legnagyobb filozófusával. Szókratésztól, Platóntól és
Arisztotelészről van szó. Mind a hárman más- és másképp, de egyaránt óriási hatással voltak
az európai filozófia fejlődésére.
A természetfilozófusokat gyakran „preszókratikusoknak” is szokták nevezni, mert
Szókratész előtt éltek. Démokritosz ugyan néhány évvel Szókratész után halt meg,
gondolkodásmódja azonban a természetfilozófusok köréhez köti. Szókratész nemcsak időbeli
határvonalat jelent a filozófiatörténetben. Vele a helyszín is megváltozik. Szókratész ugyanis
Athénban született. Két követője is Athénban élt és dolgozott. Talán emlékszel még arra,
hogy egy ideig Anaxagorasz is Athénban élt, de mint már említettem, száműzték a városból,
mert azt hirdette, hogy a Nap izzó tűzgolyó. (Szókratész sorsa sem alakult jobban!)
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Ez idő tájt Athén lett a görög kultúra fellegvára. Van azonban egy ennél sokkal fontosabb
dolog is, Szókratésszel megváltozik a filozófia alapkérdése.
Mielőtt komolyan elmélyülnénk Szókratész tanításának megismerésében, ismerkedjünk
meg a szofistákkal, akik az ő korában oly nagy hatást gyakoroltak Athén szellemi életére.
Függöny, fel! Kezdődjék a gondolkodás történetének drámája, több felvonásban.

Emberközpontúság
Kr. e. 450 táján tehát Athén vált a görög világ kulturális központjává. A filozófia fejlődése
is új irányt vett.
A természetfilozófusok elsősorban a természetet kutatták. Éppen ezért igen fontos szerepet
játszottak a természettudományok történetében is. Athénban viszont maga az ember és az
embernek a társadalomban elfoglalt helye volt a vizsgálódások tárgya.
Athénban fokozatosan olyan demokrácia alakult ki, amely a népgyűlés és a népbíróság
intézményére épült. A demokráciának persze az a feltétele, hogy az emberek kellőképpen
képzettek legyenek ahhoz, hogy részt vegyenek a város életének irányításában. Manapság is
tapasztalhatjuk, hogy a demokrácia megteremtéséhez okvetlenül szükséges a nép tanítása. Az
athéni polgárok számára szinte elengedhetetlen volt, hogy értsenek a beszéd művészetéhez,
azaz a retorikához.
A görög gyarmatokról vándorló tanítók és filozófusok egy csoportja települt Athénba.
Szofistáknak nevezték magukat. A szó „tudományokban jártas, bölcs embert” jelent.
Athénban azzal keresték a kenyerüket, hogy a város polgárait tanították.
Egyvalami azonos volt a szofisták és a természetfilozófusok tanításában, mégpedig a régi
mítoszok kritikája. A filozófiai spekulációkat azonban elvetették, fölöslegesnek tartották.
Szerintük még ha létezik is válasz a filozófia által feltett kérdésekre, az ember soha nem lesz
képes teljes bizonyossággal megfejteni a természet és az univerzum titkait. Ezt az álláspontot
nevezzük szkepticizmusnak.
Ám ha nem találjuk is nyitját a természet összes rejtélyének, emberek vagyunk, és meg kell
tanulnunk valahogy együtt élni. A szofisták kutatásainak központjában az egyén és a
társadalom viszonya állt.
„Minden dolognak mértéke az ember” – hirdette Prótagorász (Kr. e. kb. 480-410). Úgy
vélte, hogy helyes és helytelen, jó és rossz csak az ember szükségleteihez mérten ítélhető
meg. Egyszer megkérdezték tőle, hogy hisz-e az istenek létezésében. A következőt felelte. „A
kérdés túl nehéz, az emberétet pedig rövid. Az istenekről nem tudhatom sem azt, hogy
vannak, sem azt, hogy nincsenek. Mert sok minden gátolja a róluk való tudást;
láthatatlanságuk és az emberi élet rövidsége.” Azt a gondolkodót, aki szerint nem tehetünk
szert biztos ismeretekre a világról, agnosztikusnak szokás nevezni.
A szofisták utazásaik során különböző kormányformákkal ismerkedhettek meg.
Tapasztalták, milyen különbségek lehetnek az egyes népek szokásai és a városállamok
törvényei között. Ennek alapján vitákat rendeztek Athénban arról, mi az, ami a természettől
fogva meghatározott, és mi az, amit az emberi társadalom teremtett meg. Ezzel lerakták a
társadalomkritika alapjait.
Rámutattak például arra, hogy a „természetes szemérem” fogalma nem állja meg a helyét.
Amennyiben ugyanis „természetes” dolog a szemérem, akkor az emberrel vele született
tulajdonságról beszélünk. Szerinted, Sofie, velünk született, vagy a társadalom által belénk
oltott tulajdonságról van szó? A sokat látott és tapasztalt ember számára egyszerű a válasz:
nem „természetes”, velünk született tulajdonság, hogy nem merünk meztelenül mutatkozni. A
szemérem vagy a szemérmetlenség kizárólag az adott társadalom szokásaihoz kötődik.
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El tudod képzelni, milyen heves vitákat kavartak Athénban az utazásaik során sokat
tapasztalt szofisták azzal, hogy rámutattak, nem léteznek abszolút normák, amelyek
meghatároznák számunkra, mi helyes és mi helytelen? Velük ellentétben Szókratész azt
próbálta bebizonyítani, hogy vannak bizonyos abszolút érvényű általános normák.

Ki volt Szókratész?
Szókratész (Kr. e. 470-399), a filozófiatörténet talán legtitokzatosabb alakja. Egyetlen sort
sem írt, ennek ellenére azok közé tartozik, akiknek tanítása a leginkább befolyásolta az
európai gondolkodás fejlődését. Ehhez drámai halála is hozzájárult.
Tudjuk róla, hogy Athénban született, életének túlnyomó részét is a város falai között
töltötte, annak utcáin, piacterein járkálva, a polgárokkal diskurálva. A vidéki fáktól semmit
nem tanulhatok, mondogatta. Gyakran megesett vele, hogy sokáig álldogált valahol, mélyen
gondolataiba temetkezve.
Alakját már életében titok lengte körül, halála után pedig számos filozófiai irányzat
vallotta elődjének, éppen gondolatai többértelműségének köszönhetően.
Szókratészt mindenki rendkívül csúnyának írja le. Apró termetű volt, és kövér, szeme
dülledt, orra pisze. Mégis csodálatos embernek tartották. „Hiába keresgélnénk a múltban vagy
a jelenben, nem találnánk hozzá hasonlót”, jelentették ki kortársai. Filozófiai tanításai miatt
ítélték halálra.
Szókratész életét és munkásságát elsősorban Platón nyomán ismerjük. Platón Szókratész
tanítványa volt, és az egyik legkiválóbb filozófus vált belőle. Számos dialógust, filozófiai
beszélgetést írt, amelyekben Szókratészt tette meg szócsövévé.
Amikor Platón Szókratész szájába ad egyes gondolatokat, nem lehetünk bizonyosak abban,
hogy valóban Szókratész beszél. Ezért nehéz eldönteni, hol húzódik a határ Szókratész és
Platón tanítása között. Ugyanez érvényes más jeles történelmi személyiségekre, akik nem
hagytak maguk után írott munkákat. A legismertebb példa Jézusé. Nem tudhatjuk, hogy a
„történeti Jézus” tényleg elmondta-e mindazt, amit Lukács vagy Máté a szájába adott.
Ugyanígy örökre titok fedi, mi volt a „történeti Szókratész” tanítása.
Ki is volt hát valójában Szókratész? Azt hiszem, tulajdonképpen mindegy. Amúgy is főleg
a Platón által közvetített Szókratész hatott az elmúlt 2500 évben a Nyugat gondolkodóira.

A társalgás művészete
Szókratész népszerűségének egyik oka, hogy soha nem állt szándékában bárkit is kioktatni.
Ellenkezőleg. Mindenkiben azt a benyomást keltette, hogy ő szeretne tanulni a hallottakból.
Számára nem az oktatás, hanem a beszélgetés volt a fontos.
Persze nem lett volna belőle híres filozófus, és halálra sem ítélik, ha tevékenysége csak
abból áll, hogy mások véleményét meghallgatja. Szókratész szeretett kérdezni. Utána pedig
úgy tett, mintha teljesen tudatlan lenne az adott témában. A beszélgetés során azonban
ügyesen rávezette beszélgetőpartnerét arra, hogy gondolatmenetében hol vannak gyenge
pontok. Valósággal sarokba szorította a másikat, aki végül kénytelen volt belátni érvelése
hibáit.
Édesanyja a fáma szerint bába volt, és Szókratész saját tevékenységét gyakran hasonlította
össze a bábák szülésnél végzett munkájával. Nem a bába az, aki szül. Azért van ott, hogy
segítsen a szülésnél. Az ő feladata sem más, mint hogy „világra segítse” az emberek helyes
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gondolatait. Mert az igazi felismerés mindig belülről jön, nem kényszeríthető rá a másikra.
Csak a „belátásból” fakadó tudás az igazi.
Megpróbálom kicsit érthetőbben elmondani. A gyermekszülés természetes képesség.
Ugyanilyen természetesen képesek belátni az emberek bármilyen filozófiai igazságot, ha
használják az eszüket, és ez éppoly magától értetődő, sőt „magától jövő” dolog, mint a szülés.
Szókratész azért színlelt tudatlanságot, hogy rábírja az embereket értelmük
megmozgatására. Igyekezett úgy irányítani a beszélgetést, hogy a másik okosabbnak képzelje
magát nála. Ezt nevezzük „szókratészi iróniának”. Gyakran mutatott rá az athéniek
gondolkodásmódjának gyenge pontjaira, és ez bizony gyakran a legnagyobb nyilvánosság
előtt, akár a piactér kellős közepén történt. A Szókratésszel való beszélgetés sokszor egyet
jelentett azzal, hogy az ember nyilvánosan nevetségessé tette magát.
Ezért igazán nincs semmi csodálkoznivaló azon, hogy személye jó néhány ember
szemében tüske volt. Különösen azokéban, akik a várost irányították. „Athén olyan, mint egy
lusta ló – mondta Szókratész. – Én pedig bögöly módjára addig csípem, amíg meg nem
ugrasztom egy kicsit.” (Ugye tudod, Sofie, mit szokás csinálni egy bögöllyel?)

Isteni hang
Szókratész nem bántani akarta embertársait azzal, hogy kigúnyolta gyengeségeiket.
Belülről késztette erre valami. Gyakran emlegette, hogy egy belső „isteni hang” biztatja erre.
Például felemelte szavát a halálbüntetés ellen, és megtagadta, hogy feljelentse politikai
ellenfeleit. Ezért végül az életével fizetett.
Az volt ellene a vád, hogy „új isteneket hirdetett”, „tévútra vezette az ifjúságot”. Kr. e.
399-ben egy ötszáz tagú ítélőszék bűnösnek találta.
Kérhetett volna kegyelmet. Megmenthette volna magát úgy is, hogy elhagyja Athént.
Csakhogy ez ellentmondott volna addigi tanításának. Lelkiismeretét és az igazságot
fontosabbnak tartotta az életénél. Biztosította vádlóit, hogy mindig az állam javát szolgálta.
Ennek ellenére halálra ítélték. Röviddel később barátai társaságában kiürítette a
méregpoharat, majd összeesett, és meghalt.
Miért, Sofie? Miért kellett Szókratésznak meghalnia? Azóta is ezt kérdezik az emberek,
pedig a filozófus szörnyű halála óta 2400 év telt el. Persze nem ő volt az egyetlen ember a
történelemben, aki meggyőződéséért hajlandó volt életét is áldozni. Említettem már Jézust.
Kettejük története között sok a hasonlóság. Nézzünk csak néhányat.
Először is mindkettejük alakját titok lengi körül. Még kortársaik sem ismerték őket igazán.
Egyikük sem jegyezte le gondolatait. Ezért csak arra a képre hagyatkozhatunk, amelyet
tanítványaik festettek róluk írásaikban. Mindketten mesterei voltak a retorikának. Lényükből
sugárzott az önbizalom, s ez egyeseket lenyűgözött, de sokakat bosszantott. Azt állították,
hogy gondolataik egy náluk hatalmasabb lénytől származnak. Az igazságtalanság és a
hatalom gyakorlásának bírálatával kihívták maguk ellen az uralkodó rétegek haragját.
Tevékenységükkel saját halálos ítéletüket készítették elő.
Az ellenük folytatott per is számos hasonlóságot mutat. Kérhettek volna kegyelmet, hogy
életüket mentsék, ám egyikük sem akarta megtagadni küldetését. Döntésük, hogy inkább
bátran szembenéznek a halállal, csak növelte követőik táborát.
Ezzel a párhuzamba állítással nem azt akarom mondani, hogy Szókratész és Jézus
egyforma volt. Csak azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy küldetéstudatuk elválaszthatatlan
személyes bátorságuktól.
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Az athéni dzsóker
Van még valami, Sofie, amit szeretnék elmondani neked Szókratészről. Beszéltünk már a
módszeréről. De mi állt filozófiája középpontjában?
Szókratész a szofistákkal egyidejűleg tevékenykedett. Akárcsak azokat, őt is jobban
érdekelte az ember és az emberek élete, mint a természet törvényeinek kutatása. Cicero, a
néhány száz esztendővel Szókratész után élt filozófus azt mondta róla: „Szókratész lehozta a
filozófiát az égből a földre. Meghonosította a városokban, bevezette a házakba, az embereket
pedig arra késztette, hogy gondolkodjanak az életről, a szokásokról, a jóról és a rosszról.”
Ám Szókratész egy nagyon fontos pontban különbözött a szofistáktól. Nem tekintette
magát „szofistának”, vagyis bölcs, tanult embernek. Tanításaiért soha senkitől nem fogadott el
fizetséget. Szókratész filozófusnak nevezte magát, a szó eredeti értelmében. Maga a
„filoszofosz” szó azt jelenti: „a bölcsesség barátja”.
Kényelmesen ülsz, Sofie? Jól figyelj! Fontos lenne megjegyezned, mi a különbség egy
szofista és egy filozófus között. A szofisták pénzt fogadtak el többé-kevésbé éles elméjű
fejtegetéseikért. Számos ilyen szofistával találkozhattál már életed folyamán. Ilyenek a
tanárok az iskolában, de minden olyan okoskodó is, aki megelégszik csekélyke tudásával,
vagy eldicsekszik azzal, hogy ért valamihez, amiről valójában fogalma sincs. Efféle
„szofisták” már neked is utadba akadtak, ugye, Sofie? Az igazi filozófus, az valami egészen
más. Pontosan az ellenkezője annak, amit a szofistákról eddig elmondtunk. A filozófus
tisztában van azzal, hogy valójában milyen keveset tud. Ezért iparkodik szüntelenül azon,
hogy igazi tudás birtokába jusson. Szókratész is közéjük tartozott. Tisztában volt vele, milyen
kevés az, amit az életről és a világról tud. És most hegyezd a füled! Szókratésznek valósággal
fájt a tudatlanság.
Tehát filozófus az, aki elismeri, hogy számos olyan dolog létezik, amelyet nem ért. És
kínozza a tudatlanság érzése. Bölcsebb azoknál, akik azzal dicsekednek, hogy értenek
valamihez, amiről valójában fogalmuk sincs. Emlékszel? Már említettem neked egyszer, hogy
„az a legbölcsebb, aki tudja, hogy mit nem tud”. Szókratész ezzel kapcsolatban azt mondta,
hogy csak egy dolgot tud, azt, hogy nem tud semmit. Jól jegyezd meg ezt a mondást, Sofie,
még filozófusok szájából is csak ritkán hallhatod. Sőt, még veszélyes is lehet nyilvánosan
hangoztatni, hiszen amint láttuk, akár az ember életébe kerülhet. Mindig azok a
legveszélyesebbek, akik kérdeznek. Válaszolni már nem olyan veszélyes. Egyetlenegy kérdés
nagyobb vihart kavarhat, mint száz válasz.
Ismered a császár új ruhájáról szóló történetet? A császár valójában anyaszült meztelen
volt, de alattvalói közül senki nem merte megmondani neki az igazat. Aztán egyszer csak egy
szókimondó fiúcska meglepetten felkiáltott: hiszen a császár meztelen! Szókratész is elég
bátor volt ahhoz, hogy másokat is rádöbbentsen az emberi tudás csekély voltára. A gyermekek
és a filozófusok közötti hasonlóságról már szóltam.
Elmondom még egyszer: az emberek számos olyan kérdéssel kerülnek szembe, amelyre
nem találnak megfelelő választ. Két lehetőségük marad, vagy becsapják önmagukat és a
világot azzal, hogy úgy tesznek, mintha minden fontos dologról tudomásuk lenne, vagy
letagadják, hogy ezek a kérdések egyáltalán léteznek. Az emberek két csoportra oszthatók,
vagy megingathatatlanul hisznek valamiben, vagy pedig közömbösek. (Mindkét csoportról
elmondható, egyre mélyebbre húzódnak a nyúl bundájában.)
Mintha két részre osztanánk egy kártyacsomagot. Az egyik oldalra tesszük a fekete, a
másikra a piros lapokat. Ám néha dzsóker is kerül a lapok közé, amely sem nem szív, sem
nem pikk, nem is treff vagy káró. Szókratész is ilyen dzsóker volt az athéniak között. Nem
volt sem magabiztos, sem közömbös. Csak azt tudta, hogy mi az, amit nem tud. De ez
rettentően kínozta. Ezért lett filozófus, aki nem adja meg magát, és fáradhatatlanul a biztos
tudást keresi.
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Állítólag egy athéni polgár felkereste a delphoi jósdát azzal, hogy mondják meg neki, ki a
legbölcsebb ember Athénban. A jós azt válaszolta: Szókratész. Szókratész persze
megdöbbent, amikor fülébe jutott a jóslat. (Én azt hiszem, Sofie, hogy valójában jót nevetett
az egészen!) Nyomban kiment a városba, és megkeresett egy embert, akit a legtöbben
okosnak tartottak. De amikor megbizonyosodott arról, hogy az egyetlen kérdésére sem tud
válaszolni, megértette, hogy a jósnak igaza van.
Szókratész számára a megismerés forrása az emberi értelem volt. Az emberi értelembe
vetett szilárd hite miatt tartjuk racionalistának.

A helyes gondolat a helyes cselekvés forrása
Említettem már, hogy Szókratész azt állította magáról, hogy isteni hang parancsol neki, és
ez a „lelkiismeret” mondja meg, hogy mi helyes, és mi helytelen. „Aki tisztában van azzal,
hogy mi a jó, jót is fog cselekedni.” Tehát a helyes gondolatok helyes cselekvéshez vezetnek.
És csak az válhat „igaz” emberré, aki helyesen cselekszik. Ha helytelenül cselekszünk, azért
tesszük, mert nem ismerünk jobb megoldást. Éppen ezért fontos bővíteni ismereteinket.
Szókratész úgy érezte, hogy világos és érthető meghatározásokat kell találnunk arra, mi
helyes és mi helytelen. A szofistákkal ellentétben azt állította, hogy az emberi értelemben,
nem pedig a társadalomban rejlik az a képesség, amely képes elválasztani a jót a rossztól.
Talán nehéz volt megemészteni az iméntieket, Sofie. Megpróbálom újra magyarázni:
Szókratész úgy vélte, hogy az ember nem lehet boldog, ha meggyőződése ellenére cselekszik.
Az az ember, aki tudja, hogyan érheti el a boldogságot, meg is próbálja elérni. Hiszen ki
akarna boldogtalan lenni?
Te mit gondolsz erről, Sofie? Vajon boldog lennél-e akkor, ha állandóan olyat művelnél,
amit lelked mélyén elutasítasz? Sokan vannak, akik állandóan hazudnak, lopnak, és rosszat
mondanak embertársaikra. Nos, ők is pontosan tudják, hogy ez nem helyes. Mit gondolsz, ez a
tudat boldoggá teszi őket?
Szókratész szerint aligha.
Amikor Sofie a végére ért a Szókratészről szóló levélnek, gyorsan beletette a
süteményesdobozba, aztán előbújt rejtekhelyéről. A fölösleges kérdéseket elkerülendő –
például hogy „hol voltál mostanáig?” –, vissza akart jutni a házba, mielőtt még anyja hazaér a
bevásárlásból. Egyébként is megígérte, hogy elmosogat.
Alighogy a mosogatót teleengedte vízzel, kezében két teletömött bevásárlókosárral
megjelent az anyja.
– Úgy látom, kicsit kifutottál az időből – jegyezte meg rögtön.
Sofie nem értette, hogyan történt, de már megint elmélázott.
– Szókratész is – felelte kurtán.
– Szókratész? – kapta fel a fejét anyja.
– Csak az a kár, hogy az életével fizetett érte – folytatta Sofie gondolataiba merülve.
– Te jó ég, Sofie! Semmit sem értek.
– Ha ez megvigasztal, Szókratész is csak azt tudta, hogy mi az, amit nem ért. Mégis ő volt
a legokosabb ember Athénban.
Anyja először csak kapkodott a levegő után. Végül mégis megkérdezte:
– Ezt az iskolában tanultátok? Sofie határozottan megrázta a fejét.
– Ott semmit sem tanulunk… Tudod, mi a különbség egy tanár és egy filozófus között?
Az, hogy a tanár azt hiszi, sok mindent tud, amit azután belesulykol a tanítványaiba. Ezzel
szemben a filozófus a tanítványaival együtt próbál eligazodni a világban.
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– Szóval, már megint a fehér nyulaknál tartunk. Most már igazán kíváncsi vagyok a
„lovagodra”. Néha az az érzésem, hogy kissé zavarodott.
Sofie felnézett, és a mosogatókefét anyjára szegezte.
– Nem zavarodott. Olyan, mint egy bögöly. Kérdései nem hagynak nyugodni, állandóan ott
zümmögnek a fülben. És ezt azért csinálja, hogy ráébressze az embereket arra, hogy rosszul
látják a világot.
– Most már fejezd be, Sofie! Úgy látom, kicsit szemtelen ez a te barátod.
A kislány, mielőtt teljesen beletemetkezett volna a mosogatásba, még megjegyezte:
– Egyáltalán nem szemtelen. Csak éppen a valódi tudás forrását keresi. Ez a különbség egy
dzsóker és a kártyacsomag többi lapja között.
– Dzsókert mondtál? Sofie bólintott.
– Gondoltál már arra, mama, hogy mennyi szív és káró van a lapok között? No és pikk
meg treff? Dzsóker viszont csak egy van.
– Micsoda válaszaid vannak!
– Neked meg micsoda kérdéseid!
Anyja mindent kivett a kosarakból, majd hóna alatt az újsággal bevonult a nappaliba. Sofie
úgy vélte, hogy anyja a szokottnál kicsit erősebben csapta be az ajtót.
Amikor befejezte a mosogatást, fölment a szobájába. A piros sál a legók mellett hevert a
szekrény legfelső polcán. Sofie levette, és alaposan szemügyre vette.
Hilde…
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Athén
…magas épületek nőttek ki a romokból…
Késő délután Sofie anyja meglátogatta egyik barátnőjét. Amint kitette a lábát a házbók a
kislány már rohant is a kertbe, bokrok alatti rejteke felé. A süteményesdoboz mellett
nagyobbacska csomag hevert. Egy videokazetta!
Azonnal visszament a házba. Valami újabb fogás! Honnan sejthette a filozófus, hogy van
videójuk? És mi a csoda lehet a kazettán?
Sofie betette a kazettát a lejátszóba. A tévé képernyőjén hatalmas város képe jelent meg.
Sofie hamar rájött, hogy ez Athén, ugyanis az Akropolisz jól ismert képe tűnt fel előtte. Látott
már jó néhány képet a több ezer éves romokról.
De ez most mozgókép. A templomromok között nyári ruhás, fényképezőgépeiket
kattogtató turisták hada áramlott. Az egyik plakátot tart a kezében. Már megint feltűnik a
képernyőn a plakátos alak! Csak nem „Hilde” a felirata? A kamera kicsit később közelebb
hozta egy középkorú férfi alakját. Alacsony termetű volt, sötét szakálla gondosan ápolt, fején
kék svájcisapka. Belenézett a kamerába, és beszélni kezdett.
– Isten hozott Athénban, Sofie! Bizonyára sejted, hogy én lehetek Alberto Knox. Ha
esetleg elfelejtetted volna, kénytelen vagyok emlékeztetni arra, hogy a nagy fehér nyulat még
mindig nem húzták ki teljesen az univerzum fekete bűvészcilinderéből. Az Akropoliszon
vagyunk. A szó jelentése egyébként „fellegvár”. Egészen pontosan „magaslaton álló város”.
Itt fenn már a kőkorszakban is éltek emberek. Mindennek természetesen kedvező fekvése az
oka. Könnyű volt ezt a magas fennsíkot megvédeni az ellenségtől. Pompás kilátás nyílt innen
a Földközi-tenger egyik legjobb fekvésű kikötőjére is. Maga a város a templom alatt épült fel,
az Akropolisz erőd- és templomváros maradt. A Kr. e. V. században elkeseredett háború dúlt
a perzsák és a görögök között. A perzsák királya, Xerxész, Kr. e. 480-ban elpusztította a
várost, és felégette az Akropolisz faépületeit. Egy évre rá a görögök legyőzték a perzsákat.
Innen számítjuk Athén aranykorát. Újra felépítették az Akropoliszt, de most büszkébb és
pompásabb lett, mint valaha. Ettől kezdve már csak templomvárosként működött. Mindez
akkor történt, amikor Szókratész Athén utcáit és piactereit járta, és a polgárokkal beszélgetett.
Tanúja volt az Akropolisz újjáépítésének is. Látta a semmiből kiemelkedni a minket most
körülvevő gyönyörű épületeket. Micsoda építkezés lehetett! Mögöttem láthatod a fellegvár
legnagyobb templomát. Parthenonnak, a Szüzek lakhelyének hívják. Athénének, a város
védőistennőjének emelték. A hatalmas márványépítmény nem egészen egyenes vonalú. Mind
a négy oldalán van egy enyhe görbület. Így próbálták élettel megtölteni az óriási falakat.
Valóban nem telepszik rá hatalmas tömegével a szemlélőre. Mindez persze az épület
formájából adódó optikai csalódás miatt van így. A templom oszlopai is kicsit befelé dőlnek.
Ha az oszlopsor felfelé folytatódna, egy 1500 méter magas piramisban futna össze a templom
felett. A szentély egyetlen dísze egy 12 méter magas Athéné-szobor volt. Mondandómhoz
már csak annyit teszek hozzá, hogy az építőanyagul szolgáló fehér márványt, amelyet
egyébként élénk színekkel festettek be, a várostól 16 kilométerre fekvő bányából hordták ide.
Sofie annyira izgatott volt, hogy még levegőt is elfelejtett venni. Tényleg filozófiatanárát
látja és hallja a kazettán? Eddig csak egyszer látta alakját a sötétben. Ennek alapján úgy vélte,
ő az a férfi, aki most az athéni Akropoliszon áll.
Alberto Knox lassan elindult a templom hosszabbik oldalával párhuzamosan. Végül egy
szikla peremén kötött ki, és végigmutatott a tájon. A kamerát egy régi színházra irányították,
amely szintén az Akropoliszhoz tartozott.
– Látod ezt a színházat? A régi Dionüszosz-színház – folytatta a svájcisapkás. –
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Valószínűleg Európa legrégibb színháza. Itt mutatták be Szókratész korában a híres
tragédiaszerzők, Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész darabjait. Már említettem a
szerencsétlen Oidipusz királyról szóló tragédiát. Azt is itt mutatták be először. Természetesen
komédiákat is játszottak. A legismertebb komédiaíró Arisztophanész volt, aki többek között a
különcnek számító Szókratészről is írt egy gúnyolódó darabot. Ott hátul láthatod a kőfalat, ez
előtt játszottak a színészek. Görög neve szkéné, innen származik számos nyelvben a „scene”
szó, ami jelenetet, színt, felvonást jelent. A legtöbb európai nyelvben a „theater”, a színház
elnevezés a nézést jelölő ógörög szóból ered. Kedves Sofie! Hamarosan visszatérünk
filozófusainkhoz. Előbb azonban körbejárjuk a Parthenont, és lemegyünk a lépcsőn…
Az apró termetű férfi körbejárta a hatalmas templomot. Jobb kéz felől néhány kisebb
templomépület tűnt fel. Alberto lesietett egy oszlopsorokkal szegélyezett lépcsőn. Amikor
leért az Akropolisz dombjának tövébe, felment egy magaslatra, és végigmutatott a városon:
– Ez a magaslat az Areioszpagosz. Az athéniak legfőbb ítélőszéke itt hozta meg döntését
gyilkossági ügyekben. Pál apostol is ezen a dombon állva beszélt Jézusról és a
kereszténységről az athéniaknak. Erre a beszédre később még visszatérünk. Balra lent láthatod
a régi athéni piactér romjait. Eltekintve Héphaisztosz, a kovácsisten templomától, már csak
néhány hatalmas márványtömb őrzi nyomait. Menjünk tovább…
A következő pillanatban alakja már a romok között bukkant fel. Legfelül az ég alatt – no és
Sofie tévéképernyőjén – magasodott a lenyűgöző Athéné-szentély. A filozófus letelepedett az
egyik márványtömbre, majd ismét a kamerába nézett. Folytatta az előadást.
– A régi piactér szélén állunk. Lehangoló látvány, ugye? Hajdan másképp festett. Magas,
büszke templomok vették körül, bíróságok és más középületek, üzletek, egy
hangversenyterem, sőt még egy nagy tornacsarnok is. A piactér egyébként nagy kiterjedésű,
négyzet alakú tér volt… Gondolj bele, itt vetették meg az egész európai civilizáció alapjait!
Rengeteg szavunk görög eredetű. Például a „politika”, a „demokrácia”, a „história”, a
„biológia”, a „fizika”, a „matematika”, a „logika”, a „teológia”, a „filozófia”, az „etika”, a
„pszichológia”, a „teória”, a „szisztéma”. Még sok más szó származik ettől a kis néptől,
amely itt a tér körül élte hétköznapjait. Itt sétált Szókratész is, szóba elegyedve az útjába
akadó emberekkel. Talán épp itt állított meg egy rabszolgát, aki egy olívaolajjal telt korsót vitt
valahová, hogy neki is feltegye kérdései egyikét. Szókratész ugyanis úgy vélte, hogy a
rabszolgák éppoly értelmesek, mint az arisztokraták. De az is lehet, hogy élénk szócsatát
vívott az egyik polgárral, vagy visszafogottan beszélgetett tanítványával, Platónnál. Furcsa
így végiggondolni, hogyan is lehetett valójában. „Szókratészi” és „platóni” filozófiáról
szoktunk beszélni, de ez egészen más, mint ha Szókratészről és Platónról, az emberről
beszélnénk.
Sofie szerint is furcsa így eljátszani a gondolattal. De számára legalább ilyen különös volt,
hogy látja a filozófust, még ha csak egy videokazettán is, amelyet egy rejtélyes kutya hozott el
neki legtitkosabb rejtekhelyére.
A filozófus felállt a márványtömbről, amelyen addig üldögélt, és csendesen folytatta.
– Erről ennyit, Sofie. Csupáncsak szerettem volna, ha látod az Akropolisz és a régi piactér
romjait. Remélem, sikerült érzékeltetnem e letűnt kor egykor lenyűgöző pompáját. Bevallom,
nagy a csábítás, hogy még tovább merészkedjek. Persze ez rendhagyó alkalom, és… jó lenne,
ha kettőnk között továbbra sem változna semmi… nos, azért van némi remény arra, hogy…
Itt hirtelen elhallgatott. Még egy ideig állt, némán a kamerába bámulva. A következő
pillanatban új kép tűnt fel a képernyőn. Magas épületek nőttek ki a romokból. Mintegy
varázsütésre újjáépült a város. A látóhatár peremén ismét feltűnt az Akropolisz, de most,
akárcsak a piactér, hajdani szépségében. Az épületek tarka színekbe öltöztek, némelyiket
arannyal borították. A négyzet alakú téren tarka ruhás emberek járkáltak. Némelyek övéből
kard lógott, mások korsókat cipeltek a vállukon, megint mások papirusztekerccsel a hónuk
alatt siettek valahová.
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Sofie csak most figyelt fel a filozófia tanárra. A kék svájcisapka elmaradhatatlanul a fején
volt, de most sárga gyolcsruhát, khitónt viselt a kor divatjának megfelelően. A kamera felé
indult, és beszélni kezdett.
– Az ókori Athénban vagyunk, Sofie. Örülök, hogy a saját szemeddel láthatod. Remélem,
élvezed ezt a különleges kirándulást. Elég nehéz volt beszereznem a videokamerát. Mellesleg
Kr. e. 402-ben vagyunk, azaz három évvel Szókratész halála előtt.
Sofie-t szédülés fogta el. Érthetetlen volt számára, hogy a férfi csak úgy felbukkan a 2400
évvel ezelőtti Athénban. Azt sem igazán értette, hogyan láthat olyan videofelvételt, amit az
ókorban forgattak. Hiszen nem ismerték a videót! (Lehet, hogy csak egy játékfilmet lát?) A
márványépületek valódinak tűnnek. Kicsit drága mulatság lenne, ha egy film kulisszájaként
újjáépítenék az Akropoliszt és az egykori piacteret, csak azért, hogy Sofie láthassa az ókori
Athént. A svájcisapkás férfi ismét ránézett.
– Látod ott az oszlopok között álldogáló két alakot?
Sofie arra nézett, és észrevett egy idősebb, kopottas ruhájú férfit. Szakálla hosszú volt és
gondozatlan, orra pisze. Kék szemével szúrósan pillantott ki pufók arcából. Mellette jóképű
fiatalember állt.
– Szókratész és ifjú tanítványa, Platón. Figyelsz, Sofie? Hamarosan személyesen is
találkozhatsz velük.
A filozófia tanár odament a két férfihoz. Amikor közel ért hozzájuk, megemelte
svájcisapkáját, és mondott nekik valamit egy ismeretlen nyelven. Bizonyára görögül beszél,
gondolta Sofie. A kamera követte Albertét, aki Sofie felé fordulva így szólt:
– Elmondtam nekik, hogy egy norvég kislány találkozni szeretne velük. Platón majd feltesz
neked néhány kérdést, amin elgondolkodhatsz egy kicsit. Sajnos vigyáznunk kell, nehogy az
őrök észrevegyenek bennünket.
Sofie-nak lüktetett a halántéka, amikor pillantása találkozott a fiatal férfiéval.
– Isten hozott Athénban, Sofie! – mondta szelíden. Kicsit törte a norvégot. – Platónnak
hívnak. Négy feladatot adok neked. Először is gondolkodj el azon, hogyan süthet egy pék
ötven egyforma süteményt. A második: miért egyforma minden ló. A harmadik így hangzik:
hiszel az emberi lélek halhatatlanságában? Végül, azonosak-e a nők és a férfiak értelmi
képességei? Sok szerencsét!
Sofie megpróbálta összeszedni magát. De amint elkezdett gondolkodni az egyik kérdésen,
a következő máris kiverte a fejéből.
Mindig is sejtette, hogy Alberto vérbeli filozófiatanár. Bár ami rendhagyó módszereit illeti,
néha kissé túllő a célon.
Még most is alig akarta elhinni, hogy Szókratészt és Platónt látta a képernyőn. Persze nem
lehetetlen. Végül is nem rajzfilmet látott.
Sofie kivette a gépből a kazettát, és fölszaladt a szobájába. A kazetta is felkerült szekrénye
legfelső polcára, a legók mellé. A kislány kimerülten végigfeküdt az ágyán, és elaludt.
Néhány óra múlva hazaérkezett anyja. Bement Sofie-hoz, és óvatosan felkeltette.
– Mi van veled?
– Mmm…
– Miért feküdtél le ruhástul? Sofie álmosan pislogott.
– Athénban voltam – felelte anyjának. Képtelenség volt többet kiszedni belőle, mivel
egyszerűen a fal felé fordult, és aludt tovább.
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Platón
…visszavágyódás a lélek ősi lakhelyére…
Sofie hirtelen felriadt. Az órára nézett. Alig pár perccel múlt hajnali öt, mégis olyan
frissnek érezte magát, hogy azonnal felült az ágyban.
Nem értette, miért van rajta ruha. Aztán apránként eszébe jutott, mi történt tegnap. Felállt
egy sámlira, és benézett szekrénye legfelső polcára. Igen, ott van a videokazetta. Ezek szerint
mégsem csak álmodta az egészet.
Valóban látta volna Platónt és Szókratészt? Valahogy nem volt kedve ezen gondolkodni.
Talán mégiscsak anyjának van igaza. Néha tényleg nem ezen a földön jár.
Mivel aludni már nem tud, legjobb lesz, ha lemegy a rejtekhelyére. Hátha ott járt már a
kutya, és újabb levelet hozott neki. Sofie leosont a lépcsőn, felhúzta tornacipőjét, és kiment. A
kertben csodálatosan tiszta volt a levegő. Milyen nyugodt minden, gondolta. Csak a madarak
csiripeltek a fákon, olyan hangosan, ahogy kis torkukon kifért. Sofie elmosolyodott. A
fűszálakon harmat csillogott, mint megannyi hegyikristály.
Önkéntelenül megint arra gondolt, milyen felfoghatatlan csoda is a világ.
A bokrok alatt is nedves volt még a fű. Újabb levél egyelőre nem érkezett. Sofie
mindenesetre letörölte az egyik vastag gyökeret, és rátelepedett. Eszébe jutott, hogy a videón
látott Platón adott neki néhány feladatot. Az első kérdés úgy hangzott, hogyan tud egy pék
ötven teljesen egyforma süteményt készíteni.
Sofie alaposan végiggondolta a feladatot. Biztos volt benne, hogy nem olyan egyszerű,
mint amilyennek látszik.
Ha édesanyja néha rászánta magát, és sütött egy tepsi linzerkoszorút, két egyforma sosem
akadt közöttük. Mivel anyja ritkán sütött, némelyik sütemény meglehetősen félresikerült. De a
boltban vett sütemények sem voltak egyformák. Hiszen a pék minden egyes darabot külön
formált meg a kezével.
Sofie arcán elégedett mosoly jelent meg. Eszébe jutott, hogy egyszer apjával bent járt a
városban, amíg édesanyja a karácsonyi sütéssel foglalatoskodott. Amikor hazaértek, egy
csomó mézeskalács-emberke feküdt egymás mellett a tálalón. Bár nem voltak teljesen
egyformák, mégis valamiképp annak tűntek. Vajon miért? Hát persze! Hiszen édesanyja
ugyanazt a formát használta mindegyik elkészítésénél.
Sofie nagyon elégedett volt magával, hogy az első feladatot megoldotta a mézeskalácsos
példával, úgyhogy tovább is mehet. Ha a pék ötven teljesen egyforma süteményt süt, csakis
azért lehetséges, mert ugyanazt a formát használja mindegyikhez. És kész!
A video-Platón azt kérdezte másodiknak, hogy miért egyforma minden ló. Ez egyszerűen
nem igaz. Sofie inkább úgy fogalmazott volna, hogy a lovak nem teljesen egyformák, mint
ahogy az emberek sem.
Már majdnem elintézettnek tekintette a második kérdést is, amikor ismét eszébe jutottak a
mézeskalácsok. Nem voltak teljesen egyformák. Az egyik vastagabbra sikerült, a másik
vékonyabbra. Némelyik tönkrement a sütésnél. Mégis, mindenki számára egyértelműen
„teljesen egyformának” látszottak.
Talán Platón arra célzott a kérdésével, hogy egy ló miért mindig ló, és nem átmenet a ló és
– mondjuk – a disznó között. Ezenkívül némelyik ló barna, akár a medve, némelyik meg
fehér, mint a bárány. Mégis van bennük valami, ami minden lóra jellemző. Sofie például
szívesen megnézett volna egy hat- vagy nyolclábú lovat.
Csak nem arra gondolt Platón, hogy a lovak azért egyformák, mert ugyanazon formából
öntötték őket?
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A következő igazán fogós kérdés. Halhatatlan-e az ember lelke? Sofie úgy érezte, erre nem
tud válaszolni. A halottak testét vagy elégetik, vagy pedig eltemetik a földbe. Különösebben
fényes jövő nem vár rájuk. Ha feltételezzük, hogy az ember lelke halhatatlan, akkor az ember
szükségképpen két teljesen különböző részből áll, a testből, amely néhány év alatt felbomlik,
és a lélekből, amely többé-kevésbé a testtől függetlenül létezik. Nagyanyja egyszer azt
mondta, hogy az embernek csak a teste öregszik meg. Legbelül még öregkorában is
kislánynak érezte magát.
A nagymamáról, aki lélekben még kislány, eszébe jutott a következő kérdés. Azonosak-e a
nők és a férfiak értelmi képességei? Sofie nem volt biztos a válaszban. Attól függ, gondolta,
hogy Platón mit értett „értelmi képességek”-en.
Hirtelen agyába villant, amit még filozófiatanára mesélt Szókratészről, aki azt mondta,
mindenki képes feltenni filozófiai kérdéseket. Semmi másra nincs szüksége, mint hogy az
eszét használja. Szókratész azt is mondta, hogy egy rabszolga éppoly értelmes, mint egy
arisztokrata. Sofie szinte biztos volt benne, hogy Szókratész igennel felelt volna a kérdésre.
Amíg ott üldögélt, és a kérdéseken tűnődött, furcsa zaj ütötte meg a fülét. Prüszkölés, fúj
tatás hallatszott a bokrok aljáról. A következő pillanatban a sárga szőrű kutya már keresztül is
préselte magát a bozótoson. Pofájában hatalmas borítékot tartott.
– Hermész! – kiáltott fel Sofie. – Köszönöm, nagyon köszönöm!
A kutya Sofie ölébe ejtette a levelet. A kislány az állat felé nyújtotta a kezét, és kedvesen
megsimogatta a nyakát.
– Hermész! Jó kutya vagy!
A kutya örömmel vette a kényeztetést, és nyomban letelepedett. Egy kis idő múlva mégis
felállt, és elsomfordált arra, amerről jött. Sofie, kezében a sárga borítékkal, követte.
Keresztülfurakodott a sűrű bozótoson. Hamarosan a kerten kívül találta magát.
Hermész az erdő felé szaladt, Sofie néhány méterrel utána. A kutya néhányszor
visszafordult, és rámordult a lányra, de Sofie-t ez sem bátortalanította el. Most végre meg
fogja találni a filozófust. Hajlandó elfutni egész Athénig is.
A kutya egyre gyorsabban loholt, majd befordult egy keskeny ösvényre. Sofie tartotta az
iramot, de Hermész hamarosan megfordult, és ugatni kezdett, akár egy igazi házőrző. Sofie
még mindig nem adta fel, kihasználta az alkalmat, hogy közelebb jusson tanárához.
A kutya továbbrohant az ösvényen. Sofie végül kénytelen volt belátni, hogy most nem
követheti hazáig. Egy ideig még ott álldogált, hallgatta, ahogy a távolodó kutya lába alatt
megreccsennek a gallyak. Végül minden elcsendesedett.
Sofie leült egy farönkre az erdőszéli tisztáson. Kezében ott volt a sárga boríték.
Felbontotta, és olvasni kezdte a többoldalnyi gépelt szöveget.

Platón akadémiája
Szeretnék köszönetet mondani legutóbbi találkozásunkért, úgy értem, Athénban. Legalább
bemutatkoztam neked. Mivel megismerted Platónt is, azonnal munkához láthatunk.
Platón (Kr. e. 427-347) 29 éves volt, amikor mestere, Szókratész kiürítette a méregpoharat.
Igen sokáig volt Szókratész tanítványa, és nagy figyelemmel követte végig az ellene folytatott
eljárást. Az, hogy Athén képes volt halálra ítélni legnemesebb polgárát, nem egyszerűen
kitörölhetetlen emléket jelentett számára, de irányt szabott filozófiai világképének is.
Platón számára Szókratész halála világos kifejezése volt annak, milyen kibékíthetetlen az
ellentét a létező társadalmi viszonyok és az ideális viszonyok között. Platón első filozófusi
ténykedése az volt, hogy kiadta mestere védőbeszédét. Innen ismerjük, mit mondott
Szókratész vádlóinak.
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Bizonyára emlékszel, hogy Szókratész nem írta le egyetlen gondolatát sem. A Szókratész
előtti filozófusok közül sokan tettek így. De sajnos az írásos anyagok nagy része is elveszett
az utókor számára. Ami Platónt illeti, fő művei fennmaradtak. (Szókratész védőbeszédén
kívül több levél, valamint harmincöt filozófiai dialógus.) írásainak fennmaradása főként
annak köszönhető, hogy Athén környékén saját filozófiaiskolát hozott létre. Az iskola egy, a
görög mitológia egyik hőséről, Akadémoszról elnevezett ligetben volt, ezért kapta az
Akadémia nevet. (Azóta több ezer „akadémiát” alapítottak világszerte. E szóból ered az
„akadémikus” és az „akadémiai tudományok” kifejezésünk is.)
Platón Akadémiáján filozófiát, matematikát és gimnasztikát tanítottak. Talán a „tanítás”
nem a legjobb kifejezés az ott folyó munkára. Platón Akadémiáján is a beszélgetés volt a
legfontosabb. Nem meglepő tehát, hogy Platón írásaihoz a dialógus műfaját választotta.

Az örök igaz, az örök szép és az örök jó
Már szóltam arról, mennyire fontos ismernünk egy filozófus vizsgálódásának témáját.
Ezért hát megkérdezem: mivel foglalkozott Platón.
Nem olyan nehéz megállapítani. Platón az örök és megváltoztathatatlan, valamint a változó
dolgok viszonyával foglalkozott. (Vagyis pontosan azzal, amivel a preszókratikusok!)
Láthattuk már, hogy a szofisták és Szókratész elfordultak a természetfilozófiai kérdésektől,
és az embert meg a társadalmat helyezték vizsgálódásaik középpontjába. De azért valamilyen
módon a szofistákat és Szókratészt is érdekelte az örök és megváltoztathatatlan, valamint a
változó dolgok viszonya. Ez különösen érvényes a morállal és a társadalmi ideálokkal vagy
erényekkel kapcsolatos kutatásaikra. A szofisták véleményét nagy vonalakban így lehetne
összefoglalni: annak megítélése, hogy mi a helyes, és mi a helytelen, városállamról
városállamra, nemzedékről nemzedékre változik. Szókratész nem fogadta el ezt a nézetet.
Értelme segítségével minden ember felismerheti a változatlan normákat, mivel az emberi ész
ugyancsak örök és változatlan.
Figyelsz, Sofie? Most érkeztünk el Platónhoz. Ő az állandót és változatlant egyaránt
kutatta a természetben és az erkölcsben meg a társadalomban. Platón számára ez egy és
ugyanaz. Kialakít egy saját „valóságot”, amelynek keretein belül igyekszik megtalálni az örök
és változatlan dolgokat. Őszintén szólva, éppen ez a filozófusok dolga. Nem az, hogy
szépségkirálynőt válasszanak, vagy hogy az újságok leárazásrovatát böngésszék. (Talán éppen
ezért örvendenek oly ritkán nagyobb népszerűségnek!) A filozófusok mindig elrontják az
ilyen hétköznapi örömöket. Az örök igazságot, szépséget és jóságot keresik.
Nagyjából fölvázoltuk Platón filozófiai vizsgálódásainak lényegét. Mostantól fogva egy
dologra fordítunk nagy figyelmet. Megpróbáljuk megérteni azt a különleges
gondolkodásmódot, amely mély nyomokat hagyott a későbbi európai filozófiai irányzatokban.

Az ideák világa
Ugye tudjuk, hogy már Empedoklész és Démokritosz rámutatott arra, hogy az összes
természeti jelenség változik, „folyik”, ugyanakkor kell hogy létezzen olyan anyag is, amely
sohasem változik (a négy őselem vagy az atomok). Platón is elfogadja e probléma létezését,
de más oldalról közelíti meg.
Szerinte minden, amit a természetben valamiképpen érzékelünk, mozog, változik.
Nincsenek tehát „őselemek”, amelyek nem vesznek részt a mozgásban. Minden, ami az
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„érzékelt” világhoz tartozik, olyan anyagból áll, amelyet könnyen kikezd az idő vasfoga.
Ugyanakkor minden jelenségnek van egy időtlen formája, amely örök és változatlan. You
see? Hááát…
Miért egyforma minden ló? Tudod már, Sofie? Bizonyára felmerült benned, hogy nem is
egyforma. Pedig van valami, ami közös minden lóban, ami lehetővé teszi számunkra, hogy
mindig felismerjük a lovat. Az egyedi ló természetesen változik, „folyik”. Egy ló lehet öreg és
sánta, idővel pedig bizonyára megbetegszik, és elpusztul, míg a Jóforma” örök és változatlan.
Platón számára tehát az örök és változatlan nem anyagi természetű, nem „ősanyag”. Számára
az örök és változatlan szellemi, elvont minta, amely alapul szolgál minden természeti jelenség
megalkotásához.
Nézzük meg közelebbről! Az a magyarázat, amit a preszókratikusok találtak a természeti
változásokra, egészen elfogadható volt. Nem ragaszkodtak ahhoz, hogy egy dolog valódi
„változások”-on menjen keresztül. Úgy vélték, a természeti körforgás középpontjában olyan
örök és állandó részecskék állnak, amelyek sohasem pusztulnak el. Bizony, Sofie! Bizony,
bizony! Csak arra nem találtak megfelelő magyarázatot, hogy azok a részecskék, amelyek
egykor egy ló alkotóelemei voltak, hogyan képesek néhány száz év múlva ismét lóvá, egy új
lóvá összeállni. Vagy, mondjuk, elefánttá, esetleg krokodillá. Platón érthetővé teszi, hogy
Démokritosz atomjaiból miért nem lesz soha „krokofánt” vagy esetleg „eledil”. Ez a kérdés
határozta meg filozófiáját.
Ha megértetted, mire akartam kilyukadni, befejezettnek tekinthetjük ezt a fejezetet. A
biztonság kedvéért mondok még egy példát. Tételezzük fel, hogy van annyi legód,
amennyiből lovat építhetsz. Amint elkészültél, fogod a lovat, és szétszeded, a legókat pedig
berakod egy ládába. Nem várhatod, hogy a kockák maguktól ismét lóvá álljanak össze. Nem
várhatod, hogy pusztán annak hatására, hogy megrázod a ládát, a kockákból egyszer csak ló
lesz. Miképpen állhatnának a kockák maguktól össze új lóvá? Sehogy, Sofie! Ez bizony nem
lehetséges! Szükségük van a te segítségedre. Te pedig azért vagy rá képes, mert magadban
legbelül őrzöl egy képet arról, milyen egy ló. A legoló tehát olyan minta alapján készül,
amely az egyedi lótól független és változatlan.
Sikerült megoldanod az ötven egyforma süteménnyel kapcsolatos feladatot? Tételezzük
fel, hogy gyanútlan Mars-lakóként érkezel a Földre, és még soha életedben nem láttál
pékséget. Most viszont nem tudsz ellenállni a pékségből áradó kellemes illatoknak. Amikor
betérsz, az asztalon ötven, teljesen egyforma mézeskalácsra leszel figyelmes. Csak ámulsz és
bámulsz, mert nem érted, hogy a csudába lettek ennyire egyformák. Persze lehet, hogy az
egyiknek letörött a karja, a másiknak hiányzik egy darab a fejéből, a harmadiknak pedig egy
kicsit domborúbb a hasa. Némi tűnődés után bizonyára rájössz, hogy valamennyi
mézeskalácsban van valami közös. Bár nem sikerült mindegyik tökéletesre, mégis felismered,
hogy azonos az eredetük. Megérted, hogy az összes sütemény egyazon forma alapján készült.
És ekkor heves vágy fog el, hogy megpillantsd ezt a formát. Mert magának a formának
sokkal, de sokkal tökéletesebbnek – és szebbnek – kell lennie, mint a törékeny másolatoknak.
Ha magadtól is rájöttél a probléma megoldására, akkor pontosan ugyanúgy oldottad meg,
mint Platón. Mint a filozófusok általában, ő is „gyanútlan Mars-lakóként” érkezett a Földre.
(Ő is azok közé tartozott, akik a nyúlbunda vékony szőrszálainak legvégén telepedtek le.)
Elcsodálkozott azon, hogy a természeti jelenségek mennyire hasonlítanak egymáshoz.
Szerinte ez csak úgy lehetséges, ha létezik egy korlátozott számú forma, amely „fölötte” vagy
„mögötte” áll annak, amit látunk. Platón ezeket a formákat ideáknak nevezte el. Minden ló,
disznó és ember mögött megvan a ló, a disznó és az ember ideája. (Az említett pékségben
süthetnek tehát mézeskalács lovat, mézeskalács disznót, de mézeskalács embert is. Mert egy
tisztességes pékségben nemcsak egyféle forma létezik. De egyetlenegy formát használnak az
ugyanolyan típusú mézeskalácsok készítéséhez.)
Mi a lényege az eddig elmondottaknak? Platón úgy vélte, hogy az általunk érzékelt világ
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mögött kell hogy létezzen egy másik valóság. Ezt a valóságot nevezte az ideák világának. Itt
találjuk meg az örök és állandó „mintákat”, amelyek alapul szolgálnak az összes természeti
jelenség keletkezéséhez. Platónnak ez az elmélete az ideatan.

Biztos tudás
Talán tudsz még figyelni egy kicsit, kedves Sofie. Vajon Platón komolyan gondolta
mindezt? – kérdezhetnéd. – Tényleg azt gondolta, hogy léteznek ilyen formák abban a másik
valóságban?
Természetesen írásaiban nem kell mindig mindent szó szerint venni, bár vannak olyan
dialógusai, ahol éppenséggel igen. Próbáljuk végigkövetni az érvelését.
A filozófusok, mint mondtuk, az örök és változatlan dolgokat igyekeznek megragadni.
Nem sok értelme lenne filozófiai értekezést írni, mondjuk, egy szappanbuborékról. Hiszen
mielőtt alaposabban szemügyre vehetnénk, már szerte is foszlott. És kit érdekelne bármiféle
értekezés egy senki által nem látott, alig öt másodpercig létezett dologról?
Platón szerint a bennünket körülvevő fizikai világ egészében egy ilyen szappanbuborék.
Ugyanis semmi nem tartós, ami az érzékeink által felfogott világban létezik. Tudod, ugye,
hogy az emberek és az állatok idővel mind meghalnak. Még a kemény márványtömb is
elporlad apránként. (Gondold csak meg, Sofie! Az Akropolisz is romokban hever!
Felháborító, mondhatnád. De sajnos így van.) Hát ezért mondja Platón, hogy nem
szerezhetünk biztos ismereteket olyasmiről, ami állandón változik. Az érzékelt világról csak
bizonytalan benyomásaink, vélekedéseink lehetnek. Biztos tudásunk csak arról lehet, amit az
értelmünkkel „látunk”.
Elmondom még egyszer, Sofie: egy mézeskalács emberke a sok gyúrás, sütés, ide-oda
rakosgatás után úgy eltorzulhat, hogy senki rá nem jönne, valójában mi is akar lenni. De ha
már láttam húsz-harminc, többé-kevésbé jól sikerült mézeskalács figurát, következtetni tudok
a süteményformára, amelyet elkészítésüknél használtak. Akkor is kikövetkeztethetem a
formát, ha valójában soha nem láttam. Még az sem biztos, hogy előnyömre szolgálna, ha saját
két szememmel láttam volna. Hiszen nem mindig bízhatunk meg érzékeinkben. Nincs-két
ember, aki egyformán látná ugyanazt a dolgot. Viszont nyugodtan hagyatkozhatunk arra, amit
értelmünk közvetít nekünk. Az értelem ugyanis minden emberben egyforma.
Képzeljük el, hogy harminc diáktársaddal együtt ülsz egy tanteremben. Tanárotok
megkérdezi, melyik a szivárvány legszebb színe. Egészen biztos, hogy a legkülönbözőbb
válaszokat fogja kapni. De ha azt kérdezné, mennyi 8-szor 3, feltehetőleg az egész osztály
ugyanarra az eredményre jut, mivel az utóbbi esetben az értelem dönti el a választ. Az értelem
tehát szöges ellentétben áll az érzékeléssel. Mondhatjuk, hogy értelmünk, „az” ész örök és
általános, éppen azért, mert csak örök és általános viszonyokat vizsgál.
Platón igen sokat foglalkozott matematikával. Ennek az volt az oka, hogy a matematikai
viszonyok sohasem változnak meg. Tehát mégis létezik olyasvalami, amiről biztos tudást
szerezhetünk. Talán jobb, ha mindezt egy példa segítségével világítom meg. Képzeld el, hogy
az erdőben találsz egy fenyőtobozt. Te egészen kereknek látod, ám Jorunn szerint az egyik
oldalán kissé be van lapulva. (Ezen aztán hajba kaptok.) Sajnos nem szerezhettek biztos tudást
arról, amit a szemetekkel láttok. Ezzel szemben biztosak lehettek abban, hogy a kör 360
fokos. Ilyenkor egy ideális körről beszélünk, nem pedig valamely fizikai jelenségről; egy
olyan formáról, amelyet nagyon is pontosan el tudtok képzelni. (Itt ugyanarról van szó, mint a
rejtett süteményforma és az egyedi mézeskalács figura esetében!)
Még egyszer röviden. Mindenről, amit érzékelünk, csak bizonytalan benyomásunk lehet.
Ezzel szemben arról, amit értelmünkkel felfogunk, belátunk, biztos tudást szerezhetünk. A
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háromszög belső szögeinek összege örökké 180 fok. Az „ideális” ló mindig is négy lábon fog
járni, még ha az érzékelt világban az összes ló lesántult is.

A halhatatlan lélek
Láthattuk, Platón hogyan osztotta ketté a valóságot.
Az egyik az érzékelt világ, amelyről tökéletlen tudást szerezhetünk öt (megbízhatatlan,
tökéletlen) érzékünk segítségével. Ebben a valóságban minden változik, „folyik”, semmi sem
örök. A dolgok ebben a világban nem „léteznek”, hanem keletkeznek és elmúlnak.
A másik az ideák világa, amelyről biztos ismereteket szerezhetünk az értelmünk
segítségével. Ezt a világot nem ismerhetjük meg érzékeinkkel. Viszont az ideák (vagy
formák) örökké léteznek, és változatlanok.
Platón szerint az ember is két részre osztható lény. Van egy testünk, amely változik,
elválaszthatatlan az érzékelt világtól, és ugyanarra a sorsra jut, mint minden más ebben a
valóságban. Gondoljunk csak a szappanbuborékra. Érzékeink testünkhöz kötődnek, és
teljességgel megbízhatatlanok. Ám van egy halhatatlan lelkünk, amely az értelem lakhelye.
Mivel a lélek nem anyagi természetű, bepillantást nyerhet az ideák világába.
Most már majdnem mindent tudsz, Sofie. De azért itt többről van szó! Én mondom neked,
Sofie, TÖBBRŐL!
Platón úgy vélte, a lélek már azelőtt is létezett, hogy egy halandó testbe költözött volna. A
lélek egykor az ideák világában volt otthon. (Ott volt legfelül, a szekrény legfelső polcán, a
süteményesformákkal együtt.) Ám amint a lélek a tökéletlen emberi testben felébred,
megfeledkezik a tökéletes formákról. És akkor történik valami. Igen, valami csodálatos
folyamat indul el. Amint az ember meglátja a természetben létező formákat, lelkében halvány
emlékképek kelnek életre. Az ember meglát egy lovat – persze tökéletlen lovat (akár a
mézeskalács lovak!) –, de ez éppen elég ahhoz, hogy felidézze a lélekben az egykor látott
tökéletes ló képét. Így támad fel a lélekben a vágy egykori lakhelye iránt. Platón ezt a vágyat
erósznak nevezi.
„Erósz” azt jelenti, szerelem. A lélekben „szerelmi vágy” ébred egykori otthona iránt. Ettől
kezdve tökéletlennek és jelentéktelennek érzi mind a testet, mind pedig az egész érzékelt
világot. A lélek a szerelem szárnyán szeretne hazarepülni, az ideák világába. Szeretne
kiszabadulni a test börtönéből.
Fontos, hogy megértsd, Platón egy ideális életutat ábrázol. Hiszen nem minden ember lelke
szabadul ki börtönéből, hogy megkezdje utazását vissza az ideák világába. Az emberek
többsége ragaszkodik az ideáknak a reális világban megjelenő „tükörképéhez”. Ők csak egy
lovat látnak – meg egy másikat. De nem látják meg azt, amihez képest az a ló csak rossz
másolat. (Ezek az emberek egyszerűen csak berontanak a konyhába, és nekiesnek a
mézeskalács figuráknak, anélkül, hogy megkérdeznék, honnan származnak.) Platón a
filozófusok útját ábrázolta. Filozófiáját akár a filozofikus életszemlélet leírásaként is
értelmezhetjük.
Figyelj csak, Sofie! Ha árnyékot látsz, feltételezed, hogy van valami, ami az árnyékot veti.
Mondjuk, meglátod egy állat árnyékát. Talán egy ló, gondolod, de nem lehetsz egészen biztos
benne. Akkor megfordulsz, és megpillantod az igazi lovat, amely természetesen
összehasonlíthatatlanul szebb és tisztábban látható, mint tünékeny árnya. PLATÓN SZERINT
A FIZIKAI VILÁG ÖSSZES JELENSÉGE CSAK ÁRNYKÉPE A TÖKÉLETES
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FORMÁKNAK, ILLETVE IDEÁKNAK. Nagyon sokan elégedettek az árnyképek között
eltöltött életükkel. Eszükbe sem jut, hogy az a valami is létezik, ami az árnyékot veti. Azt
hiszik, hogy az árnykép maga a tökély; tehát nem ismerik fel, hogy valójában csak árnyék.
Ezzel megfeledkeznek saját lelkük halhatatlanságáról is.

A barlang sötétjéből kivezető út
Platón egy hasonlattal érzékeltette, amit idáig elmondtam. Többnyire csak
barlanghasonlatként szokták emlegetni. Megpróbálom saját szavaimmal elmondani, miről is
van szó benne.
Képzelj el néhány embert, akik egy föld alatti barlangban laknak. A barlang nyílásának
háttal ülnek, kezük, lábuk meg van kötözve, úgyhogy csak a barlang falát láthatják. Mögöttük
magas fal áll, amely mögött emberekhez hasonlatos lények járkálnak, kezükben különböző
alakokat tartva, amelyek a fal pereme fölé emelkednek. Mivel az alakok mögött máglya ég,
imbolygó árnyékuk a falra vetődik. A barlanglakók az „árnyszínházon” kívül semmi mást
nem látnak. Születésüktől fogva ugyanazon a helyen és ugyanabban a helyzetben ülnek, s
ezért azt hiszik, hogy az árnyképeken kívül más nem is létezik.
Képzeld el, mi lenne, ha az egyik barlanglakó kiszabadulna fogságából. Először is arra
lenne kíváncsi, honnan származnak az árnyképek. Mit gondolsz, mi történne, ha
kiszabadulása után a fal fölé tartott figurák felé fordulna? Először is elvakítaná az erős fény.
Már az is elvakítaná, hogy magukat a valóságos figurákat látja, hiszen addig be kellett érnie
puszta árnyékukkal. Ha sikerülne átmásznia a falon, és elosonnia a máglya mellett, a
barlangon kívülre jutna, ki a természetbe. A fény még jobban elvakítaná. Ám elég lenne
megdörzsölnie a szemét, és máris gyönyörködhetne az elébe táruló látványban. Életében
először látna színeket és éles körvonalakat. Valódi állatokat és virágokat látna. Megállapítaná,
hogy a barlang falán látott alakok csak rossz másolatai a valóságnak. Ekkor újabb kérdést
tenne fel magának. Vajon honnan került oda a sok állat és virág? Felnéz az égre, és meglátja a
napot. Megérti, hogy a nap hívta életre a virágokat és az állatokat, éppen úgy, ahogy a tűz az
árnyakat a barlang falán.
Ezek után a barlanglakó boldogan vethetné bele magát újonnan nyert szabadságába. Ám
eszébe jutnak barlangban maradt társai. Ezért visszafordul. Igyekszik meggyőzni társait, hogy
a barlang falán remegő árnyak csak ügyetlen másolatai a kint létező valóságos dolgoknak.
Senki nem hisz neki. A barlangfalra mutatnak, és állítják, hogy ez az igazi, ez minden, ami
létezik. Végül agyonütik a szerencsétlent.
Így ábrázolta Platón azt az utat, amit a filozófusoknak kell bejárniuk ahhoz, hogy a
bizonytalan elképzelésektől eljussanak a valódi ideákhoz, amelyek a természetben létező
dolgok mögött rejlenek. Példája utal Szókratészre is, akit megöltek a „barlanglakók”, mert
volt bátorsága megpiszkálni megszokott világképüket, és megmutatni a helyes szemlélethez
vezető utat. A barlanghasonlat jól érzékelteti a filozófusok bátorságát és pedagógiai
felelősségét.
Platónnál a barlang sötétje és a rajta kívül eső természet közötti viszony megfelel a
természeti formák és az ideák viszonyának. Platón ezzel nem azt akarta mondani, hogy a
természet önmagában szomorú és sötét, hanem azt, hogy az ideák tisztaságához képest
szomorú és sötét. Egy szép leányt ábrázoló kép egyáltalán nem szomorú. Ellenkezőleg. De
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy csak egy kép.
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A filozófusok állama
Platón barlanghasonlatát Az állam című dialógusában írja le. E művében fejti ki, hogyan
képzeli el az „ideális államot”. Platón egy elképzelt mintaállamot, más szóval „utópikus”
államot vázol fel. Lényegét úgy foglalhatnánk össze, hogy szerinte a filozófusoknak kellene
irányítani az államot. Amikor elmondja, miért tartja ezt szükségesnek, az emberi test
felépítéséből indul ki.
Platón három részre osztja az emberi testet, fejre, mellkasra és altestre. Mindegyikhez
tartozik a léleknek egy megfelelő része is. A fejhez az értelem, a mellkashoz az akarat, az
altesthez a vágy vagy szenvedély. A lélek megfelelő részeihez tartozik egy-egy ideál vagy
„erény”. Az értelemhez a bölcsesség, az akarathoz a bátorság, a vágyhoz pedig a
mértékletesség. Csak akkor lehet harmonikus az ember, ha e három rész képes egységesen,
egyetlen egészként működni. Az iskolában a gyerekek megtanulják kordában tartani
vágyaikat, csak ezután fejlődhet ki bennük a bátorság. Végül az értelem is eléri a
bölcsességet.
Platón ezek után leírja az állam felépítését, amely pontosan olyan, mint az emberé. Az
állam „testének” is van „feje”, „mellkasa” és „alteste”, ami ez esetben megfelel a
„vezetőknek”, az „őröknek” és a „kézműveseknek”, „dolgozóknak”. Világos, hogy Platón
számára a görög orvostudomány szolgáltatta a példát. Ahogyan az egészséges és
kiegyensúlyozott ember mértékletességet tanúsít, az állam is úgy működik jól, ha mindenki
tudja, hol a helye benne.
Platón államfilozófiáját is áthatja a racionalizmus. A jó állam létezésének feltétele, hogy az
értelem kormányozza. Amiként a fej irányítja a testet, a filozófusoknak kell irányítaniuk a
társadalmat.
Megpróbálom egy leegyszerűsített példa segítségével ábrázolni az emberi test és az állam
három részét.
Test
fej
mellkas
altest

Lélek
értelem
akarat
vágy

Erény
bölcsesség
bátorság
mértékletesség

Állam
vezetők
őrök
kézművesek

Platón állama a régi indiai kasztrendszerre emlékeztet, amelyben a társadalom minden
egyes tagjának megvolt a maga feladata, amivel az állam javát szolgálta. Platón korában, de
már jóval azelőtt is, az indiai kasztrendszerben is az a hármas felosztás érvényesült, amelynek
legtetején a vezető kaszt (papság), alatta a harcosok kasztja, legalul pedig a dolgozóké foglalt
helyet.
Manapság Platón államát leginkább totalitárius államként jellemeznénk. Ám egyvalamit
feltétlenül meg kell említenünk. Platón szerint a nők éppúgy részt vehetnének a vezetésben,
mint a férfiak. Szerinte a nők is ugyanúgy birtokában vannak az értelemnek, mint a férfiak.
Ők is képesek lennének a városállam kormányzására, ha ugyanabban a nevelésben
részesülnének, mint a férfiak, és megszabadítanák őket a gyermeknevelés meg a háztartás
kötöttségeitől. Platón államában a vezetők és az őrök „kasztja” nem ismerné a családot és a
magántulajdont. A gyermekek nevelése sokkal fontosabb annál, semhogy az egyénre lehetne
bízni. A gyermeknevelés az állam felelőssége kell hogy legyen. (Ő volt az első filozófus, aki
fontosnak tartotta a mindenki számára nyitott óvodák és egész napos iskolák intézményét.)
Miután Platónt jó néhány politikai csalódás érte, megírta Törvények című dialógusát. E
munkájában úgy ír a törvények irányította államról, mint a lehető legjobb államformáról, ahol
ismét létjogosultságot nyer a család és a magántulajdon. Emiatt a nők lehetőségei ismét
beszűkülnek. Bár Platón továbbra is hangsúlyozza, hogy az állam, amely nem gondoskodik a
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nők képzéséről, olyan, mint az az ember, aki csak a jobb kezét edzi.
Platónnak pozitív képe volt a nőkről, különösen ha összehasonlítjuk korának általános
szemléletével. Lakoma című dialógusában szerepel egy asszony, Diotima, akitől Szókratész
fontos filozófiai gondolatokat vesz át.
Hát, ő volt Platón, kedves Sofie. Ideatanát több mint kétezer éve vitatják – és persze
bírálják – az emberek. Első bírálója saját tanítványa volt az Akadémiáról, Arisztotelésznek
hívták. Ő Athén harmadik filozófusa. Egyelőre nem mondok többet!
Amíg Sofie a vastag farönkön üldögélt, és Platonról olvasott, felkelt a nap, és a keleten
elterülő, erdők szegélyezte dombok felől elárasztotta fényével a kertet. Az első sugár éppen
akkor tűnt fel a látóhatár peremén, amikor a történetben Szókratész kimászott a sötét
barlangból, és elvakította a külső világ erős fénye.
Sofie úgy élte át az egészet, mintha ő maga is vele együtt lépett volna ki a föld alatti
barlang homályából. Úgy érezte, más szemmel nézi az őt körülvevő természetet, amióta
Platónról olvasott. Mintha azelőtt színvak lett volna. Csak néhány árnyat látott, és nem az
ideák tiszta képét. Nem volt biztos benne, hogy Platónnak mindenben igaza van ezzel
kapcsolatban. Mégis lenyűgözte a gondolat, hogy minden földi jelenség csak tökéletlen
másolata az ideák világában létező örök formáknak. Hiszen nem úgy van, mint Platón
mondja, hogy minden virág, fa, állat és ember valamiképpen „tökéletlen”?
A hajnali fényben minden olyan szépnek és elevennek tűnt, hogy Sofie alig akart hinni a
szemének. Persze az őt körülvevő természet nem állandó. És mégis, száz év múlva ugyanezek
a virágok nyílnak majd itt, és ugyanezek az állatok élnek majd közöttük. Bár az egyes virágok
és állatok képét elfelejtik addigra, mégis lesz valami, ami „emlékszik” arra, hogyan néztek ki.
Sofie körülnézett. Az egyik fenyőfára éppen felugrott egy mókus. Futkosott egy kicsit a
törzsön, majd eltűnt a gallyak között.
Már láttalak! – nézett utána Sofie. Tudta, hogy nem pontosan ezt a mókust látta, de látta
már ugyanezt a „formát”. Platónnak igaza lehet abban, hogy az ideák világában, mielőtt lelke
egy élő testbe költözött volna, látta már egyszer „az” örök mókust.
Tényleg élt volna már korábban is? Valóban élt a lelke azelőtt, hogy a testébe költözött
volna? Igaz lenne, hogy magában legbelül egy kincset őriz, egy ékszert, amelyet soha nem
kezdhet ki az idő: a lelkét, amely elhagyja majd egyszer megöregedett és halott testét?
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Az őrnagy kunyhója
...a kislány rákacsintott a tükörből…
Még csak negyed nyolc volt. Ezek szerint még nem kell hazasietnie. Édesanyja biztosan
alszik még néhány órát. Vasárnaponként szeret lustálkodni egy kicsit.
Menjen beljebb az erdőbe, hátha rátalál Alberto Knoxra? Még mindig nem értette, hogy a
kutya miért morgott rá olyan mérgesen.
Sofie felállt a rönkről, és továbbmerészkedett az ösvényen, ahol a kutyát látta eltűnni.
Kezében szorongatta a sárga borítékot, benne a Platónról szóló papírlapokkal. Ahol az ösvény
elágazott, mindig a szélesebb utat választotta.
Mindenhol, a fákon, a levegőben, a bokrokon madarak énekeltek. Izgatottan vitatták meg
egymással a napfelkeltét. A természetben nincs különbség hétköznap és vasárnap között. Ki
tanította meg a madarakat mindarra, amit tudnak? Talán mindegyikükben egy apró
számítógép rejtezik, amely beprogramozza őket arra, hogy mit csináljanak?
Az ösvény egy kisebb dombon folytatódott, majd a másik oldalon magas fenyők között
tartott meredeken lefelé.
A fák mögött fel-felcsillant valami. Valamilyen víz lesz az, gondolta Sofie. Az ösvény
másfelé kanyarodott. Nem tudta, miért, de inkább befelé indult a sűrűbe. Lába is erre vitte.
A tó nem volt nagyobb egy focipályánál. Pontosan vele szemben, a másik oldalon pirosra
festett házikó állt egy aprócska tisztás közepén, karcsú, fehér nyírfák gyűrűjében.
Kéményéből keskeny füstcsík szállt fel.
Sofie lement a vízhez. A tóparton még mindig nagyon nedves volt a fű. Észrevett egy
csónakot, félig a partra húzva. Benne voltak az evezők is.
Körülnézett. Száraz lábbal sehogy sem tudná megkerülni a tavat. Elszántan a csónakhoz
lépett, és már tolta is befelé. Ügyes mozdulattal beugrott a csónakba, az evezőket a villákba
helyezte, és kifutott a vízre. Hamar átért a túlsó oldalra. Sofie partra ugrott, és megpróbálta
kihúzni a csónakot. A part itt sokkal meredekebb volt.
Még egyszer visszapillantott, majd elindult a házikó felé.
Szinte megrettent önmagától. Nem értette, honnan meríti a bátorságot mindehhez. Mintha
vezérelné valami.
Odament az ajtóhoz, és bekopogott. Egy ideig még várt, hátha beengedi valaki, de senki
nem nyitott ajtót. Óvatosan lenyomta a kilincset. Az ajtó kinyílt.
– Jó napot! – mondta a kislány. – Van itt valaki?
Belépett a szobába. Nem merte maga után becsukni az ajtót.
Nyilvánvalóan lakott helyen jár. Valahol vaskályha pattogott. Ezek szerint nemrég még
volt itt valaki.
Egy óriási ebédlőasztalon írógép állt, mellette néhány könyv, tollak és egy csomó papír. A
tóra nyíló ablak előtt kisebb asztal két székkel. Nem volt túl sok bútor a szobában. Az egyik
falat könyvespolc borította, telezsúfolva könyvekkel. Egy fehér komód felett hatalmas kerek
tükör függött, tömör rézkeretben. Borzasztó réginek látszott.
A másik falon két kép lógott. Az egyik olajfestmény fehér házat ábrázolt, nem messze egy
öböltől, piros csónakházzal. Közöttük lejtős kert, benne almafa, néhány dús bokor és egy
sziklakert. A partot valóságos koszorúként szegélyezték a nyírfák. A kép nagyon régen
készülhetett. A Bjerkely (Nyírfaliget) címet adta neki a festő, egy bizonyos Smibert.
A mellette levő kép egy idős férfi portréja volt. Nagy karosszékben ült az ablak előtt,
ölében könyv. A kép egyidős lehetett a másikkal, a címe pedig Berkeley. Ugyancsak Smibert
festette.
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Berkeley és Bjerkely. Hát nem mókás?
Sofie tovább kíváncsiskodott a házban. A szobából egy ajtón keresztül apró konyhába
jutott. Látszott, hogy valaki nemrég mosogathatott el. Csészealjak és teáscsészék feküdtek
lefelé fordítva egy fehér törlőruhán. Némelyik csészealjon megcsillant a mosogatószer habja.
A kövön kistányér állt, tele ételmaradékkal. Ezek szerint lakik itt állat is, kutya vagy macska.
Sofie visszament a szobába. Megtalálta a hálókamrába nyíló ajtót. Az ágy elé vastag
szőnyeget terítettek. Sofie néhány sárgás szőrszálat fedezett fel rajta. Most már le merte volna
fogadni, hogy csakis Alberto Knox és Hermész lakhat a házikóban.
Amikor ismét visszament az előszobába, megállt a komód felett függő tükör előtt. A tükör
üveglapja homályos volt, és egyenetlen. Sofie képe így kicsit elmosódottan tükröződött
benne. Sofie, akárcsak otthon a fürdőszobában, grimaszokat vágott a tükörbe, hasonmása
pedig engedelmesen utánozta. Nem is várhatott mást.
Ám hirtelen valami furcsa dolog történt. Sofie észrevette, hogy a kislány rákacsintott a
tükörből. Visszahőkölt. Ha ő maga kacsintott, hogy a csudába láthatta, hogy tükörképe is
kacsintott? Más furcsaság is volt. Sofie teljesen úgy érezte, hogy a tükörben álló kislány
határozottan őrá kacsintott. Mintha azt akarta volna mondani: Látlak, Sofie. Itt vagyok a
másik oldalon.
Sofie szíve nagyot dobbant. Hirtelen távoli kutyaugatásra lett figyelmes. Uramisten!
Hermész! El kell tűnnie, amilyen gyorsan csak lehet.
A rézkeretes tükör alatt, a komódon észrevett egy zöld levéltárcát. Sofie felemelte, és
óvatosan kinyitotta. Egy százkoronás, egy ötvenkoronás és egy iskolai bizonyítvány volt
benne. A bizonyítványon fénykép is volt, egy szőke hajú kislányé. „Hilde Möller Knag” –
olvasta Sofie az aláírást… mellette pedig „Lillesandi Általános Iskola”.
Sofie érezte, hogy kiveri a hideg veríték. A kutya egyre közelebbről ugat, sürgősen el kell
tűnnie.
Ahogy elment az asztal mellett, a könyvek és papírok között meglátott egy fehér borítékot.
A borítékon az ő neve állt, „SOFIE”.
Hirtelen ötlettől vezérelve felkapta a borítékot, és belegyömöszölte a Platónról szóló
jegyzetlapok közé. Mennie kellett. Kirohant a házból, és becsapta maga után az ajtót.
Kint már egészen közelről hangzott a kutyaugatás. Balszerencséjére a csónaknak nyoma
sem volt a parton. Kis idő múlva észrevette, hogy a tó közepén imbolyog. Mellette úszott az
egyik evező is.
Persze, hiszen nem tudta teljesen a partra vontatni a csónakot, azért sodorta el a víz. Újabb
csaholás. De most már azt is hallotta, hogy valami mozog a szemközti oldalon a fák között.
Sofie-nak nem maradt más választása, kezében a sárga borítékkal bevette magát a ház
mögötti bokrok közé. Át kellett gázolnia egy lápon, olykor combközépig járt a vízben. De
csak szaladt, szaladt. Minél előbb haza szeretett volna jutni.
Hamarosan kiért egy ösvényre. Vajon ugyanaz, amelyen ideérkezett? Sofie megállt, és
kicsavarta ruhájából a vizet, ami vastag sugárban csurgott le a földre. Nem bírta tovább, sírva
fakadt.
Hogy lehetett ennyire buta? A legrosszabb az egészben a csónakügy. Nem tudta elfelejteni
a tó közepén ringatózó csónakot, mellette az evezővel. Az egész olyan rémes, olyan
szégyenletes…
A filozófiatanár azóta már nyilván leért a tóhoz. Szüksége lett volna a csónakra, hogy
hazajusson. Sofie nyomorultul érezte magát. Pedig igazán nem akart rosszat!
Eszébe jutott a boríték. No, ez talán még rosszabb. Mi a csudának kellett magával hoznia?
Hát persze, mert rajta volt a neve. Ezért érezte a magáénak. De mégiscsak olyan, mintha
ellopta volna. Arról nem is beszélve, hogy ezzel végképp egyértelművé vált, ki is lehet a
tettes.
Sofie egy cédulát húzott elő a borítékból. Kérdések álltak rajta.
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Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tyúk „ideája”?
Vannak-e az embernek vele született ideái?
Mi a különbség egy növény, egy állat és egy ember között?
Miért esik az eső?
Mire van szükségünk a boldog élethez?
Sofie túlságosan nyugtalan volt ahhoz, hogy el tudjon gondolkodni a kérdéseken.
Feltételezte, hogy a kérdések a következő filozófusra vonatkoznak. Úgy emlékezett,
Arisztotelész van soron.
Amikor végre megpillantotta kertjük végén a bozótost, úgy érezte, mintha szárazföldhöz
közeledne egy hajótörés után. Kertjüket még soha nem látta erről az oldalról. Hogy végre
biztonságban érezte magát rejtekhelyén, órájára pillantott. Fél tizenegy volt. A sárga borítékot
beletette a süteményesdobozba a többi boríték közé. A kérdéseket tartalmazó cédulát a
harisnyájába rejtette.
Anyja éppen telefonált, amikor hazaérkezett. Azonnal letette a kagylót, amint
megpillantotta Sofie-t az ajtóban.
– Hol voltál, Sofie?
– Sétáltam… sétáltam az… erdőben – dadogta.
– Hát, látni rajtad.
Sofie egy szót sem szólt, csak végignézett víztől csöpögő ruháján.
– Telefonálnom kell Jorunnek.
– Jorunnek?
Anyja előkeresett neki néhány száraz ruhadarabot. Sofie-nak az utolsó pillanatban még
sikerült kicsempésznie a filozófus kérdéseit. Bementek a konyhába, anyja kakaót főzött neki.
– Vele voltál? – kérdezte.
– Vele?
Sofie persze a filozófia tanárra gondolt.
– Hát, vele. Nos, hát… azzal a nyulas fiúval. Sofie nemet intett.
– Mit csináltok, ha együtt vagytok, Sofie? Miért lettél ilyen vizes?
Sofie elmélyült komolysággal bámulta az asztallapot. Valahol legbelül azonban mégis
nevetett benne valami. Szegény anyukám! Igazán nem kellene amiatt aggódnod.
Ismét nemet intett. Azután csak úgy záporoztak anyja kérdései.
– Szeretném végre tudni az igazat. Nem voltál itthon éjszaka? Miért feküdtél le ruhástul?
Kisurrantál a házból, amikor már lefeküdtem? Még csak tizennégy éves vagy, Sofie.
Ragaszkodom hozzá, hogy megmondd az igazat!
Sofie elsírta magát. Végül beszélni kezdett. Rettenetesen meg volt ijedve, és ilyenkor az
ember többnyire az igazat mondja.
Elmondta, hogy nagyon korán ébredt, és sétálni indult az erdőbe. Mesélt a házikóról, a
csónakot is megemlítette, és a furcsa tükörről sem feledkezett meg. Ám a levelezőtanfolyamot
és az azzal kapcsolatos dolgokat sikerült titokban tartania. A zöld levéltárcáról sem szólt egy
szót sem. Nem tudta, miért, de úgy érezte, hogy Hildét sem említheti. Jobb, ha megőrzi
magának ezt a titkot is.
Anyja átölelte. Sofie érezte, hogy elhiszi, amit eddig mondott.
– Anyu, hidd el, hogy nincs senkim – szipogta. – Csak azért akartam, hogy azt hidd, mert
annyira bosszantott az a fehér nyúlról szóló história.
– Ezek szerint felmentél egészen az őrnagy kunyhójáig… – mondta anyja elgondolkodva.
– Az őrnagy kunyhója? – Sofie szeme kikerekedett a kíváncsiságtól.
– A kunyhót, ahol reggel jártál, a környékbeliek csak az Őrnagy-kunyhóként emlegetik. Jó
néhány évvel ezelőtt lakott ott egy öreg katona, egy őrnagy. Azt mondják, kicsit habókos volt
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az öreg. De ne is beszéljünk erről, hiszen évek óta nem lakik ott senki.
– Ne hidd, anya. Most egy filozófus lakik a házikóban.
– Ugyan, Sofie! Már megint fantáziálsz!
Sofie sokáig fenn maradt a szobájában. Újra és újra végiggondolta a történteket. Feje még
mindig zsongott, mintha egy egész cirkusz, nehézkes elefántok, mókás bohócok, merész
légtornászok és idomított majmok nyüzsögnének benne. Egy kép nem hagyta nyugodni.
Valahol az erdő mélyén csónak ring egy tó közepén, mellette evezőlapát úszik a vízen. Pedig
valakinek szüksége lenne a csónakra, mert haza szeretne jutni.
Tudta, hogy a filozófia tanár sohasem bántaná azért, amit tett. És ha majd rájön, hogy Sofie
járt a kunyhóban, megbocsát neki. Csakhogy a kislány megszegte megállapodásukat. Ez a
hála azért, hogy az idegen férfi felvállalta filozófiai nevelését? Hogyan tehetné jóvá?
Fiókjából elővett egy rózsaszín levélpapírt, és írni kezdett.
Kedves filozófus! Vasárnap kora reggel én jártam a házikóban. Szívesen megvitattam
volna veled néhány filozófiai problémát. Most rajongok Platónért, de nem tudom eldönteni,
igaza van-e abban, hogy az ideák vagy „mintaképek” egy másik valóságban léteznek.
Természetesen a lelkünkben élnek, de most úgy látom, hogy ez más lapra tartozik. Sajnos be
kell ismernem, hogy a lélek halhatatlanságát illetően egyelőre bizonytalan vagyok. Személy
szerint semmiféle emlékképeim nincsenek előző életemből. Viszont hálás lennék neked, ha meg
tudnál győzni, hogy a nagymamám lelke jól érzi magát az ideák világában.
Nem a filozófiai problémák miatt írtam ezt a levelet, amelyet majd rózsaszín borítékba
teszek egy kockacukor társaságában. Bocsánatot szeretnék kérni az engedetlenségemért. Hidd
el, megpróbáltam partra vontatni a csónakot, de sajnos nem vagyok elég erős. Bizonyára egy
nagyobb hullám billentette vissza a vízbe.
Remélem, sikerült száraz lábbal hazaérned. Ha mégsem, talán megvigasztal, ha elmondom,
hogy én is csuromvizes lettem, és a jelek szerint aligha úszom meg alapos nátha nélkül. De
hát csak magamat hibáztathatom.
A házikóban nem nyúltam semmihez, de nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy
elhozzam a borítékot, amelyen a nevem állt. Nem mintha el akartam volna lopni. Egyszerűen
azt gondoltam, hogy csak az enyém lehet, ha már az én nevem van ráírva. Igazán sajnálom, és
kérlek, bocsáss meg. Megígérem, hogy nem okozok neked újabb csalódást.
P. S. Most azonnal nekilátok, és végiggondolom a kérdéseket.
P. S. P. S. Mondd csak, a rézkeretes tükör a komód fölött szokványos tükör, vagy
varázstükör? Tudod, csak azért kérdezem, mert nem szoktam meg, hogy a tükörképem rám
kacsintson.
Üdvözlettel továbbra is érdeklődő tanítványod, SOFIE
Leragasztás előtt még kétszer átolvasta a levelet. Hangvétele nem volt olyan fennkölt, mint
az előzőé. Mielőtt lement volna a konyhába kockacukorért, elővette az újabb kérdéseket
tartalmazó borítékot.
„Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tyúk ideája?” Legalább olyan nehéz volt a kérdés, mint
az, hogy a tojás volt-e előbb vagy a tyúk. Tojás nélkül természetesen nincsen tyúk, no de tyúk
nélkül sincs tojás. Tényleg ennyire furfangos lenne a kérdés? Sofie ismerte Platón
álláspontját. Ő úgy vélte, a tyúk ideája már jóval korábban létezett, mint ahogy az első tyúk
megjelent az érzéki valóságban. Platón szerint a lélek már testbe költözését megelőzően látta
a tyúk ideáját. Sofie érezte, hogy Platón itt valahol hibát követett el. Az az ember, aki még
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soha nem látott sem eleven tyúkot, sem tyúkot ábrázoló képet, honnan sejthetné, milyen a
tökéletes tyúk? Áttért a következő kérdésre.
„Vannak-e az embernek vele született ideái?” Felettébb kétséges – tűnődött Sofie.
Nemigen bírta elképzelni, hogy egy újszülöttben csak úgy hemzsegnek az ideák. Persze az
ember sohasem tudhatja. Az, hogy a kisbabák nem tudnak még beszélni, nem jelenti azt, hogy
teljesen üres fejjel jönnek a világra. De hát először mégiscsak látni kell a jelenségeket ahhoz,
hogy megismerjük őket, nem?
„Mi a különbség egy növény, egy állat és egy ember között?” No, itt bizony egyértelmű
különbségekről van szó. Sofie úgy gondolta, a növények nemigen élhetnek bonyolultabb lelki
életet. Ki hallott már olyan harangvirágról, amelynek szerelmi bánata van? A növények
nőnek, táplálkoznak, és apró magvakat termelnek, amelyekkel tovább szaporodhatnak. Mi
mást lehetne mondani még róluk? Sofie rádöbbent, hogy ami a növényekre érvényes, az végül
is igaz az állatokra és az emberekre is. Ám az állatoknak van még jó néhány egyéb jellemző
tulajdonsága. Például tudnak helyet változtatni. (Viszont még a futórózsa sem képes
elszaladni sehová.) Az állatok és az emberek közötti különbség meghatározása már
keményebb dió. Az emberek gondolkodó lények; no és az állatok? Gondolkodnak-e? Sofie
szilárd meggyőződése volt, hogy Sirkán macska tud gondolkodni. Legalábbis igazán
céltudatosan viselkedik. Vajon szokott-e filozófiai problémákon töprengeni? Mondjuk, azon,
hogy mi a különbség a növények, az állatok és az emberek között. Aligha! A macskák
szemlátomást hol jól érzik magukat, hol pedig unják magukat, de feltesznek-e maguknak
olyan kérdéseket, hogy van-e Isten, vagy halhatatlan-e a lélek? Most legyen okos az ember!
Valami hasonló dolog lehet itt is a megoldás, mint az újszülött és a vele született ideák
esetében. Egy macskával legalább olyan nehéz mindezt megvitatni, mint egy kisbabával.
„Miért esik az eső?” Sofie a vállát vonogatta. Bizonyára azért, mert a tenger állandóan
párolog, és ez a pára felgyülemlik a felhőkben, ahonnan eső formájában jut vissza a földre.
Hiszen már harmadikos korában tanultak erről. Vagy talán azért esik, hogy táplálja a
növényeket és az állatokat? Elképzelhető volna? Hát a szivárvány? Annak is van valamilyen
célja?
Az utolsó kérdés nyilván az ember céljaira vonatkozik. „Mire van szükségünk a boldog
élethez?” Filozófiatanára már írt erről a tanfolyam elején. A boldogság elsődleges
feltételeként minden embernek szüksége van táplálékra, melegségre, szeretetre és
gondoskodásra. A filozófus azt is említette, mennyire fontos, hogy megtaláljuk a választ a
filozófia néhány kérdésére. Nem mellékes az sem, hogy szeressük azt, amit csinálunk. Ha
valaki például utálja a nagy forgalmat, kevés örömét lelné a taxisofőrködésben. Vagy aki unja
a tanulást, valószínűleg nem szívesen lenne tanár. Sofie szerette az állatokat, és gyakran
elábrándozott, milyen jó is lehet egy állatorvosnak. Abban viszont nem hitt, hogy feltétlenül
szükséges a boldogsághoz egymilliót nyerni a lottón. Épp ellenkezőleg. Van is ezzel
kapcsolatban egy mondás: „minden rossz forrása a semmittevés”.
Sofie csak akkor ment le a szobájából, amikor anyja ebédelni hívta. Borjúszelet volt sült
krumplival, Sofie egyik kedvence. Anyja még gyertyát is gyújtott! Desszertnek pedig
málnakrémet készített.
Ebéd közben mindenféléről beszélgettek. Édesanyja azt firtatta, Sofie hogyan szeretné
megünnepelni tizenötödik születésnapját. Már csak néhány hetük van hátra.
A kislány a vállát vonogatta.
– Mi lenne, ha meghívnánk valakit? Esetleg rendezhetnénk egy kis ünnepséget?
– Esetleg…
– Meghívhatnánk Martát és Annamarie-t… és Hegét. Meg természetesen Jorunnt. Talán
Jörgent is… Persze úgyis te döntőd el, kit akarsz meghívni. Tudod, jól emlékszem az én
tizenötödik születésnapomra. Azért még nincs olyan messze. Olyan felnőttnek éreztem
magam akkor, Sofie. Nem furcsa? Azt hiszem, nem sokat változtam azóta.
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– Nem is – mondta komolyan Sofie. – Semmi nem „változik meg”. Egyszerűen csak
fejlődtél, idősebb lettél…
– Hm… ez bizony igazán felnőttesen hangzik, Sofie. Tudod, csak az a baj, hogy olyan
gyorsan elmúlt az idő.
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Arisztotelész
...kínosan ügyelt a rendre, ez késztette arra is, hogy rendet teremtsen az emberek
fogalomtárában…
Anyja lepihent ebéd után, Sofie pedig kiosont a rejtekhelyére. Kockacukrot tett a rózsaszín
borítékba, majd megcímezte Albertónak.
Újabb levél nem érkezett. Néhány perc múlva azonban meghallotta a kutya neszezését.
– Hermész! – kiabált Sofie. A következő pillanatban felbukkant a hatalmas, sárga szőrű
kutya alakja a bokrok alatt. Fogai közül nagyalakú, sárga boríték kandikált ki.
– Derék kutyus! – dicsérte meg a kislány.
Sofie egyik kezével átkarolta a fújtató, szuszogó állatot, másik kezével pedig a kutya
szájába dugta a kockacukrot rejtő rózsaszín borítékot. A labrador kimászott a bokrok alól, és
már el is tűnt az erdőben.
Sofie egy kicsit ideges volt, ahogy a borítékot bontogatta. Lehet, hogy a reggeli kalandról
lesz szó benne…
A borítékból először a szokásos gépelt oldalak kerültek elő, amelyeket egy gondos kéz
gemkapoccsal fogott össze. Sofie izgatottan vette észre, hogy a borítékban van még egy
cédula is, amelyet nem kapcsoltak a többihez. A cédulán a következő állt.
Igen tisztelt detektív kisasszony! Jobban mondva, kedves besurranó tolvaj kisasszony! Az
esetet már jelentettük a rendőrségnek...
No, azért nem haragszom olyan nagyon. Ha a filozófiai problémák felderítésében is ilyen
kíváncsiság hajt, akkor ígéretes tanfolyamnak nézünk elébe. Azért van egy kis problémám.
Sajnos, el kell költöznöm. Persze ez az én hibám. Tudhattam volna, hogy olyan kislánnyal
állok szemben, aki szeret a dolgok végére járni.
Üdvözlettel: Alberto
Sofie megkönnyebbülten lélegzett fel. Ezek szerint nem haragszik. De miért kell
elköltöznie?
Fogta az újabb borítékot, és felszaladt a szobájába. Kényelembe helyezte magát az ágyon,
és olvasni kezdte az Arisztotelészről szóló penzumot.

Filozófus és tudós
Kedves Sofie! Bizonyára csodálkoztál Platón ideatanán. És azt hiszem, nem te vagy az
első. Nem tudom, elfogadtál-e mindent úgy, ahogy olvastad, vagy vannak kritikai
észrevételeid is? Ha vannak ellenvetéseid, biztos lehetsz abban, hogy Arisztotelésznek is
voltak. Arisztotelész (Kr. e. 384-322) húsz évig tanult Platón Akadémiáján.
Arisztotelész nem Athénban született, hanem a makedóniai Sztageira városában. Akkor
került az Akadémiára, amikor Platón már elmúlt hatvanéves. Apja elismert orvos és
természettudós volt. Ez a háttér meghatározta Arisztotelész filozófiai látásmódját.
Mindenekelőtt az élő természet érdekelte. Nemcsak azt mondhatjuk el róla, hogy ő volt az
utolsó nagy görög filozófus, hanem azt is, hogy ő az első jelentős biológus.
Ha a dolog lényegét akarjuk megragadni, úgy kell fogalmaznunk, hogy Platónt annyira
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lekötötte az örök formák vagy ideák vizsgálata, hogy teljesen megfeledkezett a természetben
végbemenő változásokról. Arisztotelészt pedig éppen ezek a változások érdekelték.
Egy kissé sarkítva, mondhatnám azt is, hogy Platón elfordult az érzékelt világtól, és búcsút
intett mindannak, ami itt a földön körülvesz minket. (Emlékezz csak! Az volt a célja, hogy
kijusson a barlangból, és bepillantást nyerjen az örök formák világába.) Arisztotelész éppen
az ellenkezőjét tette. Négykézlábra ereszkedett, hogy jobban megvizsgálhassa a halakat,
békákat, szellőrózsákat és pipacsokat.
Nyugodtan leszögezhetjük, hogy Platón csak az értelmében bízott, míg Arisztotelész az
érzékeiben is.
Írásmódjukban is óriási a különbség. Platón költő és mítoszteremtő volt, Arisztotelész
írásait viszont a tárgyilagosság és a száraz, lexikonszerű stílus jellemzi. Cserébe azonban nála
életszerű természeti leírásokat olvashatunk.
Kortársai százhetven művet tulajdonítanak neki, ebből negyvenhét maradt fenn. Nem
befejezett könyvekről van szó. Arisztotelész írásai többnyire jegyzetek az előadásaihoz. A
filozófia még az ő korában is elsősorban szóbeli eszmecserét jelentett.
Arisztotelész nem utolsósorban azért fontos az európai kultúra számára, mert
megteremtette azt a szaknyelvet, amelyet a különböző tudományágak még ma is használnak.
Az ő rendszerezőkedvének köszönhetjük azt is, hogy szétválasztotta és besorolta a különböző
tudományterületeket.
Mivel Arisztotelész minden tudományban járatos volt, most csak a legfontosabb területeket
ismertetem. Sokat meséltem Platónról, ezért érdekes lesz megnézni, hogyan fogadta
Arisztotelész a mestere ideatanát. Utána áttekintjük, hogyan alkotta meg saját
természetfilozófiáját. Ő gyűjtötte össze a régebbi korok természetfilozófusainak tanításait.
Látni fogjuk azt is, hogyan teremt rendet fogalmaink között, és hozza létre a logika
tudományát. Végül majd ejtek néhány szót Arisztotelész ember- és társadalomszemléletéről.
Ha elfogadod a javaslatom, helyezkedj el kényelmesen, és vágjunk bele.

Szó sincs velünk született ideákról
Platón, akárcsak az előtte élt filozófusok, az örökké létezőt és változatlant kereste minden
változásban. Így talált rá a tökéletes formákra, az ideákra, amelyeket az érzéki valóság fölé
emelt. Úgy vélte, hogy az ideák valóságosabbak a fizikai világ jelenségeinél. Előbb létezik a
ló ideája, s csak ennek nyomán születik minden ló, melyek az érzéki valóságban szerény
árnyként lebegnek a homályos barlang falán. Ugyanez érvényes a tyúk ideájára is, amely
megelőzi mind a tyúkot, mind a tojást.
Arisztotelész kijelentette, hogy Platón a feje tetejére állított mindent. Egyetértett
mesterével abban, hogy az egyedi ló változik, „folyik”, és nincs az a ló, amely örökké élne.
Azzal is egyetértett, hogy a lóforma örök és változatlan. Ám „a ló” ideája nem más, mint
fogalom, amelyet mi, emberek alkottunk meg azután, hogy láttunk már jó néhány lovat. A ló
„formája” vagy „ideája” tehát nem létezik önmagában. Arisztotelész számára a ló „formája”
pusztán a ló tulajdonságainak összessége, vagyis az, amit manapság fajnak nevezünk.
Tehát a ló „formáján” Arisztotelész az összes lóra jellemző tulajdonságokat érti. És itt már
nem érvényes a mézeskalácshasonlat. Hiszen a mézeskalácsforma az egyedi mézeskalácsoktól
függetlenül létezik. Arisztotelész nem hitt a természeten kívül, „magukban” létező formákban.
Számára a „formák” nem egyebek, mint az egyedi dolgok speciális tulajdonságai.
Nem ért egyet Platónnak azzal a gondolatával sem, hogy a tyúk ideája megelőzi a
természetben fellelhető tyúkok létezését. Amit Arisztotelész a tyúk formájának nevez, az
minden tyúkban jelen van, mint az állat egyedi tulajdonsága, tehát például, hogy képes tojást
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rakni. Így lesz a tyúk és a tyúk formája egymástól elválaszthatatlan, mint a lélek és a test.
Ezzel tulajdonképpen elmondtuk a lényeget Arisztotelész platóni ideatan-kritikájáról. Ne
feledd, hogy a gondolkodás történetében itt drámai fordulat következik be. Platón számára a
valóság legmagasabb szintje az, amit az értelmünkkel gondolunk. Arisztotelész számára az,
amit érzékszerveinkkel érzékelünk. Platón úgy véli, hogy mindaz, ami a természetben
körülvesz minket, puszta visszatükröződése annak, ami az ideák világában s ekképp az emberi
lélekben is létezik. Arisztotelész ennek szöges ellentétét vallotta. Az ember lelkében a
természeti jelenségek tükröződnek csupán. Kizárólag a természet a valóságos világ. Szerinte
Platónt egy olyan mitikus világkép ejtette rabul, ahol az emberi képzelet foglalja el a
valóságos világ helyét.
Arisztotelész arra is felhívta a figyelmet, hogy semmi olyasmi nincs a tudatunkban, amit
előbb ne érzékeltünk volna. Platón ezzel szemben azt állította, hogy semmi sincs az érzéki
valóságban, ami már eleve ne léteznék az ideák világában. Arisztotelész éppen ezért úgy
vélte, hogy Platón „megkettőzte a dolgok számát”, amikor az egyedi ló létét a ló „ideájának”
létével magyarázta. De hát magyarázat ez, Sofie? És honnan származik a ló „ideája”? Van
még egy harmadik ló is, amelynek a ló ideája csak visszatükröződése?
Arisztotelész szerint mindaz, amiről gondolataink és elképzeléseink vannak, kizárólag látás
vagy hallás révén jutott el a tudatunkba. Persze azért ne feledkezzünk meg velünk született
értelmünkről se. Van egy olyan adottságunk, amelynek segítségével különböző csoportokba
és osztályokba tudjuk rendezni valamennyi érzéki benyomásunkat. Így jönnek létre az olyan
fogalmak, mint „kő”, „növény”, „állat” és „ember”. De hasonlóképpen jött létre a „ló”, a
„homár” és a „kanárimadár” fogalma is.
Arisztotelész tehát nem tagadta, hogy az értelem az ember vele született adottsága. Sőt!
Szerinte éppen az értelem az ember legfőbb ismertetőjegye. Ám értelmünk teljesen „üres”,
egészen addig, amíg nincsenek érzéki benyomásaink. Tehát az embernek nincsenek vele
született „ideái”.

A forma mint a dolgok tulajdonsága
Miután Arisztotelész tisztázta Platón ideatanához fűződő viszonyát, megállapította, hogy a
valóság különböző egyedi dolgokból tevődik össze, amelyek forma és anyag egységeként
léteznek. Az „anyag” az, amiből egy adott dolog van, a „forma” pedig az adott dolog egyedi
tulajdonságait jelenti.
Képzeld el, Sofie, hogy egy szárnyával verdeső tyúk áll előtted. A tyúk „formája” éppen
az, hogy verdes a szárnyával, meg hogy kotkodácsol, és tojást tud tojni. A tyúk „formája”
tehát a fajára utaló speciális tulajdonságok összessége, vagyis az, amit a tyúk csinál. Amikor a
tyúk elpusztul, vagyis nem kotkodácsol tovább, elpusztul a tyúk „formája” is. Nem marad
más vissza, csak a tyúk „anyaga” (szomorú tények, kedves Sofie!), de az akkor már nem
„tyúk” többé.
Már említettem, hogy Arisztotelész a természetben végbemenő változásokat vizsgálta.
Ennek alapján állította, hogy az „anyagban” mindig megvan a lehetőség arra, hogy elérjen egy
bizonyos „formát”. Úgy is mondhatnánk, az „anyag” arra törekszik, hogy megvalósítson egy
benne rejlő lehetőséget. Azaz Arisztotelész szerint a természetben minden változás az anyag
átalakulása „lehetőségből” „valósággá”.
Elmagyarázom másképp, Sofie. Figyelj, szórakoztató történet következik. Volt egyszer,
hol nem volt egy szobrász, aki egy hatalmas gránittömb fölött görnyedt naphosszat.
Mindennap faragott valamit a formátlan kövön. Történt, hogy egy nap meglátogatta egy
kisfiú. „Áruld el, mit keresel” – kérdezte. „Várj csak, majd meglátod” – felelte a szobrász.
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Néhány nap múlva visszatért a fiúcska. Meglepve látta, hogy a szobrász gyönyörű lovat
faragott a gránitból. A gyermek alaposan szemügyre vette a lovat. Némi tűnődés után a
szobrász felé fordult, és így szólt: „Honnan tudtad, hogy ez lakik benne?”
Nos, honnan tudta? A szobrász valamiképpen meglátta a ló formáját a gránittömbben. Mert
a gránitban benne volt a lehetőség, hogy lovat faragjanak belőle. Hát ezért mondta
Arisztotelész, hogy minden természeti dolog magában hordja annak lehetőségét, hogy
fölvegyen egy bizonyos „formát”.
De térjünk csak vissza a tyúkhoz és a tojáshoz. A tyúktojásban ott van a lehetőség, hogy
egykoron tyúk legyen belőle. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden tojásból tyúk lesz.
Némelyik bizony az asztalunkon végzi, mint kemény tojás, omlett, esetleg rántotta, anélkül,
hogy a benne levő „forma” megvalósulna. A tyúktojásból azonban soha nem fog kikelni liba.
Ez a lehetőség nem rejlik benne. A dologban rejlő „forma” ugyanis meghatározza a dolog
lehetőségeit és egyben korlátait is.
Amikor Arisztotelész a dolgok „formájáról” és „anyagáról” beszél, nemcsak élő
szervezetekre gondol. Ahogy a tyúk „formai” tulajdonsága a szárnyverdesés, a kotkodácsolás
és a tojásrakás, éppígy a kő formai tulajdonságai közé tartozik, hogy leeshet a földre. Ahogy a
tyúknak muszáj kotkodácsolnia, a kőnek muszáj leesnie. Persze feldobhatod jó magasra a
levegőbe, de mivel az a természete, hogy visszaesik a földre, nem tudnád földobni egészen a
Holdig. (Egyébként jobb, ha óvatosan végzed el a kísérletet, mert a kő könnyen bosszút állhat.
A lehető leggyorsabban igyekszik visszajutni a földre… és Isten óvja azt, aki az útjába kerül!)

A cél-ok
Tisztáztuk, hogy az eleven és holt dolgok formája meghatározza és behatárolja azok
lehetséges működését. Hozzá kell tennünk még azt is, hogy Arisztotelésznek igen figyelemre
méltó elképzelése volt a természetben létező ok-okozati összefüggésekről.
Manapság, ha valaminek az „okáról” beszélünk, azt mondjuk el, hogyan történik valami.
Betörött az ablak, mert Petter követ dobott rá. A cipő azért készül el, mert a cipész néhány
bőrdarabból összevarrta. Arisztotelész viszont úgy vélte, hogy különböző típusú okok
léteznek a természetben. Ezek közül Arisztotelész négyet említ. Rendkívül fontos
megértenünk, mit takar az úgynevezett „cél-ok” fogalma.
Ami az ablakbetörést illeti, azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy Petter miért dobta az
ablaktáblának a követ. Nem fér kétség ahhoz sem, hogy a cipőkészítésnél is fontos szerepet
játszik a művelet szándéka vagy „célja”. Arisztotelész akkor is számolt a „cél-ok”-kal, amikor
a holt természet folyamatait vizsgálta. Nézzünk egy példát!
Mit gondolsz, Sofie, miért esik az eső? Bizonyára már tanultál róla az iskolában, hogy
azért, mert a felhőkben fölhalmozódott vízgőz lehűl, és esőcseppekké sűrűsödve a
nehézkedési erő hatására lehull a földre. Ezt hallván Arisztotelész is elismerőn bólintana. Ám
hozzátenné, hogy eddig csak hármat neveztünk meg a négy ok közül. „Az anyagi ok” nem
más, mint hogy az érintett vízgőz (felhő) éppen ott volt, amikor lehűlt a levegő. A folyamat
„ható oka”, hogy a vízgőz lehűl, míg a „formai ok” az, hogy a víz „formája” vagy természete
a földre hullás. Mi itt be is fejezzük, de Arisztotelész még hozzáteszi, hogy azért esik az eső,
mert a növényeknek és az állatoknak a fennmaradásukhoz és a növekedésükhöz szükségük
van az esővízre. Ezt nevezte el „cél-ok”-nak. Amint látod, Arisztotelész egyszersmind
feladatot, „célt” adott ezzel az esőcseppeknek.
Ha megfordítjuk az állítást, azt mondhatnánk, hogy a növények a nedvesség miatt
növekednek. Látod a különbséget, Sofie? Arisztotelész feltételezte, hogy a természetben
mindenütt jelen van a céltudatosság. Azért esik az eső, hogy növekedjenek a különböző
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növények, narancs és szőlő pedig azért terem, hogy az embereknek legyen mit enniük.
A tudomány már elvetette az efféle gondolkodásmódot. Ma már azt mondjuk, hogy a
táplálék és a nedvesség a feltétele annak, hogy emberek és állatok élhessenek a földön. Ha
nem lennének meg ezek a feltételek, egyszerűen nem léteznénk. Ám sem a víznek, sem a
narancsnak nem az a célja, hogy eltartson minket.
Ami Arisztotelész ok-okozati szemléletét illeti, nehéz ellenállnunk a kísértésnek, hogy
kijelentsük: tévedett. De azért csak ne siessük el az efféle kijelentéseket. Sokan vélik úgy,
hogy Isten azért teremtette ilyenné a világot, hogy az emberek és az állatok megélhessenek
benne. Ennek alapján nyugodtan mondhatnánk, hogy a folyókban azért van víz, mert az
embereknek és az állatoknak szükségük van a vízre. Ez esetben Isten céljáról vagy
szándékáról beszélünk. Nem az eső vagy a folyóvíz akar jót tenni velünk.

A logika
A „forma” és az „anyag” közötti különbség fontos szerepet játszik abban is, amit
Arisztotelész arról írt, hogy az emberek miképpen ismerik fel a világban őket körülvevő
dolgokat.
Amikor felismerünk valamit, egyben különböző csoportokba, kategóriákba is soroljuk.
Megpillantok egy lovat, egy másikat, majd egy harmadikat. A lovak nem teljesen egyformák,
de van valami, amitől azzá válnak. Ez az, ami minden lóban azonos, vagyis a lovak
„formája”. A különböző, az egyedi pedig a lovak „anyaga”.
Ezért van az, hogy az emberek előszeretettel beskatulyáznak mindent. A teheneket és a
lovakat az istállóba, a disznókat a disznóólba, a tyúkokat pedig a tyúkudvarba. Ugyanez
történik, ha Sofie Amundsen rendet rak a szobájában. A „könyveket” a könyvespolcra teszi,
„tanszereit” az iskolatáskába, az újságokat pedig a komód valamelyik fiókjába. Ruháit
gondosan összehajtogatva a ruhásszekrénybe helyezi. Alsóneműi külön polcra kerülnek,
pulóverei egy polccal feljebb, és a zokniknak is jut egy rekesz valamelyik polcon.
Hasonlóképp megy ez a fejünkben is. Szétválasztjuk egymástól a kőből, a gyapjúból meg
gumiból készült dolgokat. Különbséget teszünk eleven és holt dolgok, „növények”, „állatok”
és „emberek” között.
Tudsz még követni, Sofie?
Amint láthatod, Arisztotelésznek nagy örömére szolgált volna, ha rendet tehet a természet
leányszobájában. Azt igyekezett bebizonyítani, hogy a fizikai világ dolgai mind beletartoznak
különféle csoportokba és alcsoportokba. (Hermész élőlény, ezen – belül állat, közelebbről
gerinces állat, még közelebbről emlősállat, ezen belül kutya, labrador és hím.)
Menj csak be a szobádba, Sofie. Vegyél fel bármit, amit a padlón találsz. Bármi legyen is
az, meg fogod állapítani, hogy valamely felsőbb kategóriába tartozik. Ha egy nap olyasmire
akadnál, amit képtelen vagy osztályba sorolni, bizony igencsak elcsodálkoznál. Például
felfedeznél egy aprócska „izét”, amiről nem tudnád teljes bizonyossággal megmondani, hogy
a növények, állatok vagy az ásványok közé tartozik-e, alighanem meg sem mernéd érinteni.
Növényekről, állatokról, ásványokról beszéltem. Állandóan az a társasjáték jár az
eszemben, amikor valakinek ki kell mennie a szobából, a bent maradtak pedig gondolnak
valamire, amit neki majd ki kell találnia, ha visszamegy.
Mondjuk, a társaság a szomszéd kertben szunyókáló Marci macskára gondol. Behívják
szegény találgatót, és kezdetét veszi a játék. Ha a kérdező jól ismeri Arisztotelészt – és akkor
már egyáltalán nem kell sajnálni –, körülbelül így hangzik a párbeszéd. Konkrét dologról van
szó? (Igen!) Ásvány? (Nem!) Élőlény? (Igen!) Növény? (Nem!) Állat? (Igen!) Madár?
(Nem!) Emlős? (Igen!) Az egész állatról van szó?(Igen!) Macska?(Igen!) A Marci macska?
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(Igeeeeeen! Nevetés…)
Szóval Arisztotelész találta ki ezt a jó kis társasjátékot. Elfelejtettük megemlíteni, hogy a
bújócskát Platónnak köszönhetjük. Démokritoszt pedig már épp eléggé megdicsértük a légó
feltalálásáért.
Arisztotelész kínosan ügyelt a rendre, ez késztette arra is, hogy rendet teremtsen az
emberek fogalomtárában. Az ő nevéhez fűződik a logika mint tudomány megalkotása.
Számos szigorú szabályra hívta fel a figyelmet, amely meghatározza, hogyan juthatunk el egy
logikus következtetéshez. Íme, egy példa. Ha először kijelentem azt, hogy „minden élőlény
halandó” (első premissza), majd pedig azt állítom, hogy „Hermész élőlény” (második
premissza), akkor ebből elegánsan levonhatom a következtetést, hogy „Hermész halandó”.
A példa jó volt arra, hogy kiderüljön, Arisztotelész logikája a fogalmak közötti viszonyra
vonatkozik, ez esetben az „élőlény” és a „halandó” fogalmára. Még ha igazat adunk is
Arisztotelésznek abban, hogy a fenti következtetés teljes mértékben igaz, be kell vallanunk,
hogy ezzel nem tudtunk meg semmi újat. Egyébként is tudtuk, hogy Hermész halandó.
(Hermész ugyanis „kutya”, a kutyák pedig „élőlények”, ezért „halandók”, ellentétben a
Himalája szikláival.) Nos, ezt mi is tudtuk, ugye, Sofie? Persze nem minden esetben ennyire
egyértelmű a különféle kategóriák közötti viszony. Fogalomtárunkban néha bizony rendet kell
teremteni.
Vegyünk egy másik példát. Igaz-e, hogy a pirinyó egércsemeték éppúgy szopnak anyjuk
csecséből, mint a bárányok vagy a kismalacok? Elismerem, kissé erőltetett a kérdés, de
gondoljuk csak végig. Az egérnek nincsenek tojásai. (Láttál már valaha egértojást?) Tehát
elevenszülő, akárcsak a juh vagy a disznó. Az elevenszülő állatokat emlősöknek szoktuk
nevezni, mert a kicsinyek anyjuk emlőjéből táplálkoznak. Ezzel célba is értünk. Készen volt
bennünk a válasz, csak helyesen kellett gondolkodnunk. Meg is feledkezhettünk arról, hogy a
kisegerek valóban anyjuk emlőiből szopnak tejet. (Talán azért, mert még egyetlen egérmamát
sem láttunk szoptatás közben; nyilván féltik újszülött csemetéiket az emberektől.)

A természet lépcsői
Arisztotelész azzal kezdte a nagy „rendcsinálást” a valóságban, hogy két részre osztotta a
természetet. Az egyik oldalra kerültek az élettelen dolgok, mint a kő, a vízcsepp és a föld.
Közös jellemzőjük, hogy nincs meg bennük a változás lehetősége. Az ilyen holt dolgok
Arisztotelész szerint csak akkor változnak, ha valamilyen külső hatás éri őket. A másik
oldalon vannak az élő dolgok, amelyekben ott rejlik a változás lehetősége.
Ami az „élő dolgokat” illeti, Arisztotelész ezeket további két fő csoportra osztotta;
egyrészt élő növényekre, másrészt élőlényekre. Az élőlények csoportja is kettéosztható,
állatokra és emberekre.
Igazat adhatunk Arisztotelésznek abban, hogy a beosztás világos és áttekinthető. Lényeges
a különbség az élő és a nem élő dolgok, például egy rózsa és egy kő között. Hasonlóan
lényeges különbséget fedezhetünk fel egy rózsa és egy ló között. Folytathatnánk a sort azzal,
hogy a ló és az ember között is lényeges a különbség. De közelebbről mik ezek a
különbségek? Nos?
Sajnos nem tudom megvárni, hogy válaszodat egy kockacukor kíséretében rózsaszín
borítékba helyezd, így kénytelen vagyok magam felelni a kérdésre. Amikor Arisztotelész két
csoportra osztja a természeti jelenségeket, a dolgok tulajdonságaiból indul ki, vagyis abból,
hogy mire képesek, illetve mit csinálnak.
Minden „élő dolog” (növény, állat és ember) képes arra, hogy táplálékot vegyen fel,
növekedjék és változzék. Minden „élőlény” (állat és ember) képes arra, hogy érzékszerveivel
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fölfogja a környezetéből érkező benyomásokat, és hogy helyet változtasson. Az emberek
ezenkívül képesek a gondolkodásra, vagyis hogy különféle csoportokba rendezzék érzéki
benyomásaikat.
Így nincsenek igazán éles határok a természetben. Folyamatos az átmenet az egyszerű
növénytől a bonyolult növényi szervezetekig, az egyszerű állatoktól a bonyolult
felépítésűekig. E lépcsősor tetején helyezkedik el az ember, akiben Arisztotelész szerint az
egész természet jelen van. Az emberek nőnek és táplálkoznak, éppúgy, mint a növények,
érzéseik vannak, és képesek a helyváltoztatásra, akárcsak az állatok, de van egy különleges
tulajdonságuk, ami kizárólag rájuk jellemző, mégpedig a racionális gondolkodás.
Ezzel az emberek részesültek az isteni értelemből, Sofie. Igen, jól láttad, azt írtam, hogy
isteni. Néhány helyen Arisztotelész említést tesz arról, hogy kell lennie egy istennek, aki a
természeti mozgásokat elindította. Így került Isten a természet lépcsősorának legfelső fokára.
Arisztotelész úgy vélte, hogy a Föld mozgása a csillagoktól és a bolygóktól függ. Ám az
égitestek mozgását is befolyásolja valami. Ezt a valamit nevezte el Arisztotelész „Első
Mozgató”-nak vagy „Isten”-nek. Ez az „Első Mozgató”, bár maga nyugalomban van, az „első
oka” az égitestek mozgásának, és ezáltal minden mozgásnak a természetben.

Etika
Térjünk vissza az emberhez. Az emberi „formát” Arisztotelész szerint meghatározza, hogy
van „növényi lelke”, „állati lelke” és „értelmes lelke”, azaz szelleme. Ezek után felteszi a
kérdést, hogyan kell élnie az embernek. Mi szükséges a boldogsághoz? A válasz egyszerű, az,
hogy az ember kihasználja a benne rejlő képességeket és lehetőségeket.
Úgy vélte, a boldogságnak három formája van. Az első a szórakozással és élvezetekkel
töltött élet, a második a szabad és felelősségteljes polgár élete, a harmadik pedig a tudósként
vagy filozófusként leélt élet.
Arisztotelész hangsúlyozza, hogy csak mindhárom módozat együttes megléte teszi
boldoggá az emberi életet. Elutasította tehát az egyoldalúság minden formáját. Ha kortársunk
lenne, talán azt mondaná, hogy aki csak a testét edzi, éppoly egyoldalú, hiányos életet él, mint
aki csak a szellemét műveli. E két szélsőség példázza az elrontott életet.
Ami az emberek egymás közötti viszonyát illeti, Arisztotelész az „arany középutat”
javasolta. Ez azt jelenti, hogy ne legyünk se gyávák, se vakmerők, legyen az ember
egyszerűen bátor. (Ha valaki csak kicsit bátor, akkor gyáva, ha pedig túlságosan is, akkor már
vakmerő.) Ehhez hasonlóan ne legyünk se fösvények, se pazarlók, legyünk inkább
nagyvonalúak. (Ha valaki kevéssé nagyvonalú, akkor fösvény, ha túlságosan, akkor pazarló.)
Ugyanez a helyzet az evéssel. Veszélyes túl sokat enni, de éppily veszélyes, ha nagyon
keveset eszünk. Platón és Arisztotelész etikája leginkább a görög orvostudományra
emlékeztet: csak az egyensúlyt fenntartva, mértékletesen élve lehetek boldog, „harmonikus”
ember.

Politika
A mértékletesség elve Arisztotelész társadalomszemléletére is jellemző. Úgy gondolta,
hogy az ember „politikus”, vagyis társadalomban élő, államalkotó lény. Társadalom nélkül
nem vagyunk igazán emberek. Szerinte a család és a faluközösség csak az olyan alacsonyabb
szintű emberi igényeket elégíti ki, mint az evés, a melegedés, a házasság, a gyermeknevelés.
69

Az emberi közösség legmagasabb rendű szerveződési formája az állam.
Felmerül azonban a kérdés, hogyan lehet megszervezni egy államot. (Biztosan emlékszel
még Platón „filozófusállamára”.) Arisztotelész háromféle, jónak tartott államformát ismertet.
Az egyik a monarchia, amelyben egyetlen uralkodó, a király irányítja az államot. Ez az
államforma akkor jó, ha nem válik „zsarnoksággá” (türannisz), amikor az egyeduralkodó saját
kénye-kedve szerint kormányozza az államot. A másik jónak ítélt államforma az
arisztokrácia. Ebben egy kiválasztott csoport irányítja az államot. Ennél az államformánál
arra kell ügyelni, nehogy a kisebbség – mai szóval junta – zsarnokoskodjon a többség felett.
Az Arisztotelész által helyesnek tartott harmadik államforma a politeia, amit demokráciának
is nevezhetünk. Persze ennek is van hátrányos oldala, könnyen a csőcselék uralmává fajulhat.
(Még ha a zsarnok Hitler nem lett volna Németország államfője, a náci vezetők akkor is a
csőcselék iszonyú uralmát alakították volna ki.)

Arisztotelész és a nők
Végül szeretném, ha megismernéd Arisztotelész nőkről alkotott véleményét, ami sajnos nem
olyan felemelő, mint Platóné. Szerinte a nőkből hiányzik valami; a nő csupán „tökéletlen
férfi”. Az átörökítés során is a nő a passzív, befogadó fél, míg a férfi az aktív, az adó fél. Úgy
gondolta, hogy a gyermekek csak apjuk tulajdonságait öröklik, közvetlenül a férfi magjából. A
nő olyan, mint az anyaföld, amely befogadja a vetőmagot, s a férfi tölti be a „magvető”
szerepét. Arisztotelész nyelvén, a férfi adja a „formát”, a nő az „anyagot”.
Hogy egy mégoly okos férfiú, mint Arisztotelész is így ítélte meg a nemek viszonyát, bizony
meglepő és nagyon szomorú. Mindebből először is az következik, hogy Arisztotelésznek
bizonyára kevés tapasztalata volt a nőkről és a gyermekekről. Másodszor pedig kiviláglik,
hogy milyen téves nézetek alakulhatnak ki, ha kizárólag férfiak uralják a tudományt és a
filozófiát.
Arisztotelész e melléfogása különösen azért sajnálatos, mert nem Platón, hanem az ő
nézete vált uralkodóvá a középkorban. Az egyház így egy olyan nőfelfogást vett át, amely nem
eredeztethető a Bibliából. Jézus egyáltalán nem volt nőellenes!
Egyelőre legyen elég ennyi! Hamarosan ismét hallasz felőlem.
Sofie, miután majdnem kétszer átolvasta az Arisztotelészről szóló fejezetet,
visszacsúsztatta a papírlapokat a borítékba, hátradőlt székében, és végignézett a szobáján.
Szörnyű volt a rendetlenség. A földön nagy összevisszaságban könyvek és irattartók hevertek.
A szekrényből zoknik, blúzok, harisnyák és pamutnadrágok lógtak kifelé zászló gyanánt. Az
íróasztal előtti széken néhány koszos ruha díszelgett.
Sofie-ban ellenállhatatlan vágy támadt a rendrakásra. Először is nekiállt kirámolni a
ruhásszekrényt. Mindent lesöpört a padlóra. Úgy érezte, nagyon fontos, hogy elölről kezdjen
mindent. Nekifogott a fárasztó munkának, összehajtogatta, majd visszarakta ruháit a
szekrénybe. A szekrénynek összesen hét polca volt. Sofie az egyik polcot alsóneműi számára
tartotta fenn. A következőbe a zoknik és a harisnyák, a harmadikba a hosszúnadrágok
kerültek. A szekrény polcai szép sorjában megteltek. Nem sokat töprengett, hogy mit hová
tegyen. A szennyest egy nejlonzacskóba rakta, amelyet a szekrény legalsó polcán talált.
Csak egyvalamit nem tudott sehová sem besorolni, egy teljesen hétköznapi fehér
térdzoknit. Nemcsak az volt vele a gond, hogy a párja hiányzott, hanem az is, hogy soha nem
volt az övé.
Sokáig vizsgálgatta a fehér térdzoknit. Semmijei nem utalt rá, hogy kié lehet, Sofie-nak
mégis határozott sejtése támadt a zokni tulajdonosát illetően. Feltette a szekrénye legfelső
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polcára a légó, a videokazetta és a piros selyemsál mellé.
A takarítást a padlón folytatta. Különválogatta a könyveket, az irattartókat, a folyóiratokat
és a plakátokat; pontosan úgy, ahogyan a filozófiatanár az iménti fejezetben leírta. Amikor a
padlóval elkészült, áttért az ágyra, aztán az íróasztalra.
Végül fogta, és gondosan összerakta az Arisztotelészről szóló papírlapokat. Talált egy üres
irattartót meg egy lyukasztógépet. Kilyukasztotta a lapokat, majd befűzte őket az irattartóba,
amelyet szintén szekrénye legfelső polcára tett, pontosan a térdzokni mellé. Délután sikerült a
süteményesdobozt is a szobájába csempésznie.
Elhatározta, hogy ezentúl rendet tart a dolgai között, és nemcsak a szobájára vonatkozóan.
Az Arisztotelészről szóló fejezet meggyőzte arról, mennyire fontos a gondolatait is rendben
tartani. E célra egy külön dossziét nyitott, és szintén a szekrény legfelső polcán helyezte el. Ez
volt az egyetlen olyan hely a szekrényben, ami fölött még nem volt teljes áttekintése.
Anyja még mindig a szobában szunyókált. Sofie lement a földszintre. Mielőtt
fölébresztette volna anyját, megetette az állatokat.
A konyhában az akváriumban lubickoló fekete, narancssárga és vörös foltos fehér
halacskája fölé hajolt. Fekete Péter, Búbos és Piroska. Miközben eledelt morzsolt a vízbe,
beszélt a halakhoz.
– Ti élőlények vagytok, tehát tudtok táplálkozni, növekedni és változni. Közelebbről az
állatvilágba tartoztok. Képesek vagytok mozogni, és az akvárium üvegfalán át
kibámészkodhattok a szobába. Hogy egészen pontosak legyünk, halak vagytok, vagyis
kopoltyúval lélegeztek, és ide-oda úszkáltok az életet adó vízben.
Sofie becsavarta a haltápos doboz tetejét. Határozottan elégedett volt a halak természetben
elfoglalt helyével, különösen az „életet adó víz” kifejezés tetszett neki. A törpepapagájok
következtek. Sofie madáreledelt szórt a kalitkába.
– Kedves Morzsa és Borzas! Azért lett belőletek ilyen kedves kis törpepapagáj, mert
egyszer csak kibújtatok az apró törpepapagáj-tojásokból. És mert ilyen tojásban voltatok,
szerencsére nem elviselhetetlenül harsány óriáspapagájjá serdültetek.
Sofie átment a tágas fürdőszobába. Itt lakott a lusta teknősbéka egy kényelmes ládában.
Édesanyja hetente néhány alkalommal, zuhanyozás közben kijelentette, hogy egy nap még
megszabadul az állattól. Egyelőre üres fenyegetésnek tűnt az egész. Sofie egy jókora
befőttesüvegből kihalászott egy salátalevelet, és a teknős ládájába tette.
– Kedves Govinda – mondta közben. – Nem tartozol éppenséggel a leggyorsabb állatok
közé. De mégiscsak állat vagy, és lehetőséged van arra, hogy felfogd a minket körülvevő
világnak egy igen aprócska részét. Talán vigaszul szolgál számodra, ha elmondom, hogy nem
te vagy az egyetlen, aki nem képes önmagát meghaladni.
Sirkán bizonyára éppen egérvadászaton van, hiszen a vadászat a macskák egyik fontos
jellemzője. Sofie a nappalin keresztül anyja hálószobája felé indult. A szalonban álló asztalon
húsvéti liliomok illatoztak. Sofie-nak az volt a benyomása, hogy a sárga szirmú virágok feléje
intenek, amikor elmegy mellettük. Megállt egy pillanatra, és óvatosan megsimogatta selymes
fejüket.
– Ti is az élő dolgok közé tartoztok – mondta. – Ezt tekintve elsőbbséget élveztek a
vázával szemben, amelyben álltok. De sajnos nem vagytok képesek arra, hogy ti is fölfogjátok
ezt.
Sofie besurrant anyja szobájába. Édesanyja mélyen aludt. A kislány óvatosan a fejére tette
a kezét.
– Te vagy itt a legszerencsésebb – suttogta. – Mert nem csupán létezel, mint a mező
liliomai. Nem is olyan élőlény vagy, mint Sirkán vagy Govinda. Ember vagy, a gondolkodás
különleges képességének birtokosa.
– Mi történt, kislányom?
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Anyja hamarabb ébredt fel, mint szokott.
– Éppen azon tűnődöm, hogy olyan vagy, mint a lusta Govinda. Egyébként elmondanám,
hogy rendet raktam a szobámban. Filozófiai alapossággal dolgoztam.
Anyja felkönyökölt az ágyban.
– Már kelek is – mondta. – Feltennél nekem egy kis kávét?
Sofie engedelmeskedett, és néhány perc múlva már kávé, gyümölcslé és csokoládé mellett
üldögéltek a konyhában. A kislány törte meg a csendet.
– Mondd, anyu, gondoltál már arra, hogy miért élünk?
– Ó, látom, nem adod meg magad!
– Nem bizony. Egyébként én tudom a választ. Azért élnek emberek ezen a bolygón, hogy
valaki szétnézzen a dolgok között, és elnevezze őket.
– Igen? Soha nem gondoltam volna.
– Nagy hiba, mivel az ember gondolkodó lény. Ha nem gondolkodsz, nem lehetsz ember.
– Sofie!
– De képzeld csak el! Mi lenne, ha kizárólag növények és állatok élnének a földön! Akkor
nem volna senki, aki különbséget tudna tenni „macskák” és „kutyák”, „liliomok” és
„pöszméték” között. A növények és az állatok is élőlények, de csak mi vagyunk képesek arra,
hogy osztályokba és csoportokba soroljuk a természetet.
– A legfurcsább mindenesetre te vagy, kislányom – tréfálkozott az anyja.
– Hogyne – folytatta Sofie rendületlenül. – Minden ember furcsa valamiképpen. Mivel én
is ember vagyok, többé-kevésbé furcsa vagyok én is. Neked pedig csak egy lányod van, ezért
lehetek én a legfurcsább.
– Csak azért merészeltem ilyesmit mondani, mert megrémítettél a szavaiddal.
– Nem tudtam, hogy ennyire ijedős vagy.
Sofie késő délután visszament rejtekhelyére. Sikerült a meglehetősen nagy
süteményesdobozt úgy felvinni a szobájába, hogy anyja észre sem vette.
Először sorba rakta az oldalakat, majd kilyukasztotta valamennyit, és az Arisztotelészről
szóló rész elé kapcsolta az irattartóba. Végül minden egyes oldal jobb sarkába felírta a
megfelelő oldalszámot. Összesen ötven oldal volt. Hamarosan saját filozófiakönyve lesz.
Igaz, nem ő maga írta, de valaki csakis neki foglalta össze gondolatait.
Eszébe jutott, hogy még hozzá sem kezdett a hétfőre esedékes házi feladatokhoz. Lehet,
hogy hittanból dolgozatot írnak. De hát tanáruk mindig azt hangsúlyozta, hogy milyen
fontosnak tartja az egyéni véleményalkotást és értékelést. Sofie egyre inkább úgy érezte, hogy
már mindkét feltételt tudja teljesíteni.
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A hellenizmus
...a hatalmas tűz egy szikrája.
A filozófiatanár változtatott régi szokásán, és mostanában Sofie bokrok alatti rejtekhelyére
küldözgette leveleit. A kislány azért mindennap belepillantott a postaládába.
Ma is üres volt. Persze nem is számított másra. Elindult lefelé a Lóhere utcán.
A domboldalban fénykép hevert az út szélén. Egy fehér dzsipet ábrázolt, kék zászlóval a
tetején. A zászlón a következő felirat állt: ENSZ. Akkor ez csak az ENSZ-zászló lehet.
Sofie megnézte a másik oldalát is. Akkor vette észre, hogy a fénykép valójában képeslap.
„Hilde Möller Knag részére, C/O Sofie Amundsen stb. stb.” Norvég bélyeg volt rajta, és a
már ismert ENSZ-különítmény pecsétje. Sofie úgy látta, hogy 1990. június 15-én, pénteken
adták föl.
Június 15.! Hiszen ez az ő születésnapja!
A képeslapon ez állt:
Kedves Hilde! Bízom benne, hogy még nem késtem el a gratulációmmal. Vagy éppen
tegnap ünnepelted a tizenötödik születésnapodat? Sebaj, ennek semmi jelentősége, legalábbis
ami az ajándékot illeti. Hiszen akár egy életen át örülhetsz neki. Mindenesetre gratulálok!
Talán most már érted, miért küldöm a lapokat Sofie-nak. Ő biztosan eljuttatja őket hozzád.
P. S. Anya megírta, hogy elvesztetted az irattárcádat. Ezennel megígérem, hogy megadom
neked az elveszett 150 koronát. Az iskolában pedig nyilván adnak új bizonyítványt még a
nyári szünet előtt.
Sokszor csókol Apa
Sofie lábát mintha az aszfaltba öntötték volna. Mikor is bélyegezték le az előző
képeslapot? Az volt az érzése, hogy a tengerpartos lapra is júniusi dátumot pecsételtek. Pedig
még majdnem egy hónap volt hátra addig. Meg is nézi majd alaposabban…
Órájára nézett, aztán visszaszáguldott a házba. Azt sem bánta, ha elkésik az iskolából.
Sofie kinyitotta az ajtót és felrohant a szobájába. A piros selyemsál alatt megtalálta az első
képeslapot. Azon is június 15-i dátum volt! Sofie születésnapja, egy nappal az iskola
befejezése előtt.
Miközben az élelmiszerbolthoz rohant, ahol Jorunnel kellett találkoznia, egyfolytában a
képeslapon törte a fejét.
Ki lehet ez a Hilde? És hogy a csudába képzeli az apja, hogy ő majd megtalálja a lányát?
Sofie továbbra sem látta át, miért ő kapja a Hildének szánt lapokat. Hiszen elképzelhetetlen,
hogy ne ismerje saját lánya címét! Lehet, hogy tréfa az egész? Talán azt szánja születésnapi
meglepetésnek, hogy postásként, sőt detektívként egy vadidegent szabadít a lányára? Ezért
kapott volna ő egyhónapos előnyt? Vagy azért kell eljátszania a közvetítő szerepét, mert Hilde
édesapja új barátnőt szeretne ajándékozni a lányának? Csak nem Sofie az ajándék, aminek
„egy életen át lehet örülni”?
Ha ez a furcsa férfi tényleg Libanonban állomásozik, akkor hogy a csudába volt képes
fölkutatni az ő címét? Aztán akad még más furcsaság is. Sofie és Hilde egyszerre ünnepeli a
születésnapját, tehát ugyanazon a napon születtek. Ezenkívül mindkettejük édesapja a világ
másik végén van, távol a családjától.
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Sofie úgy érezte, elvarázsolt világba került. Netán mégsem akkora butaság hinni a sorsban?
Persze azért nem kell mindjárt végletes következtetéseket levonnia. Miért ne lehetne
mindennek természetes magyarázata? Bár az sehogy sem fért a fejébe, hogyan került Alberto
Knoxhoz a Lillesandban lakó Hilde bizonyítványa, hiszen a tanár kunyhója több tucat
kilométerre esik a kisvárostól. És ő miért találta meg Hilde képeslapját a Lóhere utcai
dombon? Kiesett a postás táskájából, mielőtt még Sofie-ék levélszekrényéhez ért volna? És
miért éppen ezt a képeslapot hagyta el?
– Eszednél vagy te? – kérdezte idegesen Jorunn, amikor Sofie felbukkant az
élelmiszerboltnál.
– Bocs.
Jorunn egy iskolamester szigorúságával nézett barátnőjére.
– Remélem, van valami elfogadható magyarázatod?
– Tudod, az ENSZ – nyögte ki Sofie. – Ellenséges őrjárat tartóztatott fel Libanonban.
– Na nekem elegem van ebből! Tuti, hogy szerelmes vagy! A hátralévő utat futva tették
meg az iskoláig.
A hittandolgozat, amire Sofie-nak nem maradt ideje felkészülni, a harmadik órában volt.
Tanáruk mindenkinek a kezébe nyomott egy papírt az alábbi kérdésekkel:
Életszemlélet és tolerancia
1. Sorold fel, hogy szerinted mit tudhat az ember. Utána pedig, hogy mi az, amit csak
sejthetünk.
2. Milyen tényezők befolyásolják az emberek életszemléletét?
3. Mi a lelkiismeret? Mindenkinek egyforma a lelkiismerete?
4. Mit jelent az, hogy értékrend?
Sofie sokáig gondolkodott, mielőtt nekilátott volna az írásnak. Felhasználhatja vajon, amit
eddig Alberto Knoxtól tanult? Bizony kénytelen lesz, mivel hittankönyvét már jó néhány
napja ki sem nyitotta. De aztán csak az első szót kellett leírnia, a többi már ment magától.
Azzal kezdte, hogy az ember tudja, hogy a Hold nem egy óriási sajt, és a másik oldalán
kráterek vannak; hogy Szókratészt és Jézust halálra ítélték; hogy minden ember előbb vagy
utóbb meg fog halni; hogy az athéni Akropolisz hatalmas templomait Kr. e. az V. században
építették, közvetlenül a perzsa háborúk után, és hogy a görögök legfontosabb jóshelye
Delphoiban volt. Arra a kérdésre, hogy mi az, amit csak sejthetünk, Sofie a következőket írta:
nem tudjuk biztosan, van-e élet más bolygókon is, van-e Isten, van-e élet a halál után, és hogy
Jézus Isten fia volt-e, vagy pedig egy okos ember. „Azt sem tudhatjuk, honnan ered a világ” –
fejezte be a gondolatsort. Majd hozzátette: „A világmindenséget leginkább egy hatalmas
nyúlhoz lehetne hasonlítani, melyet a bűvész a cilinderéből varázsol elő. A filozófusok
felmásznak a nyúlbunda keskeny szőrszálaira, hogy szembenézzenek a Hatalmas Bűvésszel.
Kérdés persze, hogy sikerül-e nekik. Ám ha az egyik filozófus a másik hátára kapaszkodik,
fokról fokra kikászálódnak a selymes nyúlbundából, így szerintem lehet, hogy egy nap
eredménnyel járnak. P. S. A Bibliában olvashattunk már valami hasonlóról, mint ez a vékony
nyúlszőrszál. Ott Bábel tornyának nevezik. De a Hatalmas Bűvész a földdel tette egyenlővé,
mert nem volt ínyére, hogy az apró embertetvek kimásszanak annak a nyúlnak a bundájából,
amelyet éppen hogy csak megteremtett.”
Már olvasta is a következő kérdést: „Milyen tényezők befolyásolják az emberek
életszemléletét?” A nevelés és a környezet hatása nyilván igen fontos. Platón idejében
másként tekintettek az emberek a világra, mint manapság, hiszen más korban és más
körülmények között éltek. A megszerzett tapasztalatok szerepe sem lekicsinylendő. No és az
értelem is döntően közrejátszik abban, hogy ki milyen életszemléletet alakít ki magának. Ám
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az értelmet nem befolyásolja a környezet, az azonos minden emberben. A környezetet és a
társadalmi viszonyokat leginkább a Platón barlangjának mélyén uralkodó állapotokkal lehetne
párhuzamba állítani. Az értelem segítségével az egyén megpróbálhat kimászni a barlang
sötétjéből. Persze ehhez jókora adag bátorságra van szükség. Szókratész példát mutat arra,
hogyan emelkedhetünk pusztán értelmünk révén az adott korban uralkodó felfogások fölé.
Gondolatait Sofie ezzel fejezte be: „Ma már mindinkább keverednek a különböző nemzetek
eltérő kultúrájú fiai. Nem ritka, hogy egyazon háztömbben keresztények, mohamedánok,
buddhisták laknak együtt. Így fontosabbá válik egymás vallásának elfogadása, mint hogy azon
rágódjunk, miért nem ugyanabban hisznek az emberek.”
Sofie úgy érezte, sikerült továbblépnie azon az úton, amelyen a filozófus tanításainak
segítségével elindult. Korábbi ismereteit vele született értelmével összekapcsolta, és új, önálló
gondolatokra jutott.
Úgy döntött, jöhet a következő feladat: „Mi a lelkiismeret? Mindenkinek egyforma a
lelkiismerete?” Erről már sokszor beszéltek az osztályban. Sofie tolla nekilendült: „A
lelkiismeret nem más, mint az a képesség, melynek segítségével az ember megítéli a jó és
rossz cselekedeteket. Személyes véleményem szerint mindenkiben megvan ez a képesség,
tehát az emberrel együtt születik. Szókratész is ugyanezt mondta volna. De hogy miként ítél a
lelkiismeret, az emberről emberre változik. A szofisták lényeges dologra tapintottak rá. Úgy
vélekedtek, hogy jóról és rosszról alkotott elképzeléseinket elsősorban a környezetünk
határozza meg. Szókratész viszont azt vallotta, hogy az emberek lelkiismerete egyforma.
Talán mindkét nézet igaz. Például a meztelenkedéstől nem mindenkinek támad lelkiismeretfurdalása, de legtöbbünk rosszul érzi magát, ha valakivel utálatosan viselkedett. Ezenkívül
fontos leszögezni, hogy önmagában nem elég a lelkiismeret, azt használni is kell. Olykor az
az érzésünk, hogy egyes emberek lelkiismeretlenül cselekszenek, de szerintem egész biztos,
hogy bennük is van a lelkiismerethez hasonló dolog, még ha gondosan titkolják is. Mint
ahogy vannak olyan emberek is, akikről azt hisszük, hogy egy csepp eszük sincsen, pedig
csak arról van szó, hogy nem használják. P. S. Az emberi értelmet és a lelkiismeretet talán az
izomzathoz hasonlíthatnánk. Ha nem használunk egy izmot, lassan elsorvad.”
Már csak egyetlen kérdés maradt: „Mit jelent az, hogy értékrend?” Erről is sokat
beszélgettek az utóbbi időben, így például jó dolog, ha az ember tud autót vezetni, mert
gyorsabban juthat el egyik helyről a másikra. De ha a motorizáció az erdők pusztulásához és
környezetszennyezéshez vezet, választanunk kell az „értékek” között. Sofie a tények gondos
mérlegelése után úgy döntött, hogy a természet tisztasága és épsége sokkal fontosabb, mint
az, hogy valaki gyorsabban jusson el a munkahelyére. Felhozott még néhány példát érvei
alátámasztására. Válaszát a következőképpen zárta le: „Úgy vélem, hogy a filozófia
értékesebb tantárgy, mint az angol nyelvtan. Éppen ezért fontos lenne, hogy a filozófiát
fölvegyék az órarendbe, az angolórák számát pedig csökkentsék.”
Az utolsó szünetben tanára félrevonta Sofie-t.
– Elolvastam a dolgozatodat – mondta. – Igazán jól sikerült.
– Remélem, elgondolkodtató volt.
– Éppen erről szeretnék beszélni veled. Sok szempontból igen érett válaszok voltak.
Meglepően érettek, Sofie. És önállóak. De az az érzésem, hogy a leckével nem foglalkoztál
valami sokat.
Sofie félrebillentette a fejét.
– Azt mondtad, szeretnél egyéni véleményeket is hallani.
– Nos, igen… de azért mindennek van határa.
Sofie egyenesen tanára szemébe nézett. Úgy érezte, megengedheti magának ezt a
merészséget azok után, amit az utóbbi néhány napban átélt.
– Elkezdtem komolyabban foglalkozni a filozófiával. Szerintem ez kellőképpen
megalapozza az egyéni véleményalkotást.
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– Nekem viszont megnehezíti az osztályozást. Nem tudom eldönteni, négyest vagy ötöst
adjak.
– Függetlenül attól, hogy tökéletesen jó vagy abszolút rossz válaszokat adtam?
– Legyen ötös – mondta a tanára. – De kérlek, legközelebb olvasd el a tananyagot is.
Amikor Sofie délután hazaért az iskolából, táskáját a lépcsőre dobta és már rohant is
rejtekhelye felé. Sárga boríték hevert a vastag gyökerek között. Széle már megszáradt, tehát
nyilván jó ideje annak, hogy Hermész itt járt.
Felemelte a borítékot és visszament a házba. Először megetette állatait, csak utána ment fel
a szobába. Leheveredett az ágyra és belefogott Alberto levelének olvasásába.

Hellenizmus
Szervusz, Sofie! Megismerkedtél már a természetfilozófusokkal, Szókratésszel, Platónnál
és Arisztotelésszel. Ők az európai filozófia alapkövei. Éppen ezért mostantól fogva nem adok
több előkészítő kérdést, melyeket eddig fehér borítékban küldtem el neked. Gondolom, éppen
elég feladatot kapsz az iskolában, a dolgozatokról nem is beszélve.
Arról a meglehetősen hosszú időről lesz szó, ami Arisztotelésztől kezdve, tehát a Kr. e. IV.
század végétől a középkor kezdetéig, kb. Kr. u. IV. századig eltelt. Figyeled, hogy a Krisztus
előtt és Krisztus után időmegjelölést használjuk? Hiszen erre az időszakra esik egy igen
fontos dolog, a kereszténység kialakulása.
Arisztotelész Kr. e. 322-ben halt meg. Athén is ekkor veszítette el vezető szerepét. Ez
nagyrészt Nagy Sándor (Kr. e. 356-323) hódításait követő óriási változásnak tudható be.
Nagy Sándor Makedónia királya volt. Arisztotelész is Makedóniából származott, s egy
ideig a fiatal Nagy Sándor nevelője volt. Nagy Sándor mérte az utolsó döntő vereséget a
perzsákra és világhódító hadjáratai során összekapcsolta a görög civilizációval Egyiptomot és
a keleti államokat egészen Indiáig.
Ezzel új korszak kezdődött az emberiség történetében. Olyan, hatalmas területet átfogó
társadalmi alakulat jött létre, melyben a görög kultúra és nyelv játszotta a meghatározó
szerepet. Ezt a kb. 300 évig tartó periódust nevezik hellenizmusnak. A kifejezés vonatkozik
arra a kultúrára is, melyet a görögség életszemlélete hatott át. Három nagy hellenisztikus
birodalmat ismerünk: Makedóniát, Szíriát és Egyiptomot.
Krisztus előtt 50 körül Róma veszi át a térségben a katonai és politikai vezető szerepet. Az
új nagyhatalom szép sorjában meghódította a hellenisztikus államokat. Ettől fogva a latin
nyelv és kultúra uralkodott Hispániától Kis-Ázsiáig. Ez az időszak a római kor vagy késő
antikvitás. És jól jegyezd meg, Sofie: bár a rómaiak meghódították az egész hellenisztikus
világot, Róma mindig is görög kultúrgyarmat maradt. A görög kultúra és filozófia még akkor
is meghatározó erejű, amikor már híre-hamva sincs a görögök politikai jelentőségének.

Vallás, filozófia és tudomány
A hellenizmus eltörölte a különféle államok és kultúrák közötti határokat. Korábban a
görögök, rómaiak, egyiptomiak, babiloniak, szírek és perzsák a „nemzeti vallás” keretein
belül tisztelték isteneiket. A hellenizmusnak köszönhetően a különböző kultúrák a vallási,
filozófiai és tudományos elképzelések hatalmas varázsgömbjében vegyültek össze.
A városállam piacterét világméretű aréna váltotta fel. A régi városfalak között egyre több
idegen kereskedő árulta portékáját, és ezt az idegen gondolatok és eszmék beáramlása
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követte. A városokat a világ legkülönbözőbb részeiből érkező áruk és eszmék árasztották el.
Minden csak úgy zsongott a nyelvek zűrzavarától.
Már említettem, hogy a görög kultúra eszméi messze Hellász határain túl is hatottak. Ám
ezzel párhuzamosan a Földközi-tenger medencéjében megjelentek a keleti istenek. Új
vallások alakultak ki, melyek isteneiket és hitrendszerüket akár több régi vallásból is
merítették. Ezt nevezzük szinkretizmusnak, azaz a vallások keveredésének.
Korábban az emberek erősen kötődtek saját népükhöz és városállamukhoz. Miután
megszűntek a határok és egyéb korlátok, sokakat a kétkedés és a bizonytalanság érzése
kerített hatalmába.
A késő antikvitást rendkívül áthatotta a vallási kétely, a kulturális bomlás hangulata és a
pesszimizmus. Az emberek gyakran mondogatták, hogy „megvénült a világ”.
A hellenizmus idején létrejött új vallások közös jegye a halálból való szabadulás,
megváltás – többnyire titkos – tana. Az ezekbe történő beavatás és a vallási rituálék teljesítése
után a hívők reménykedhettek lelkük halhatatlanságában és abban, hogy elnyerik az örök
életet. Egyfajta bepillantás a világegyetem igazi természetébe éppoly nélkülözhetetlen volt a
lélek felszabadulásához, mint a különböző szertartások.
Ennyit az új vallásokról, Sofie. Csakhogy a filozófia középpontjába is mindinkább a
„megváltás” és a „vigasz” került. A filozofikus életszemlélet már nem önmagában volt fontos,
hanem ama feladata miatt, hogy megszabadítsa az embereket a halálfélelemtől és a
pesszimizmustól. Ezzel végképp elmosódtak a vallás és a filozófia között húzódó határok.
Nyugodtan állíthatjuk, hogy a hellenisztikus filozófia egyáltalán nem volt eredeti. E korban
nem bukkant fel egyetlen új Platón vagy Arisztotelész sem. Viszont a három jeles athéni
filozófus szellemi ősévé vált számos filozófiai irányzatnak, melyeket nagy vonalakban
hamarosan megismerhetsz.
A hellenisztikus tudományban is a különböző kultúrák tapasztalatai keveredtek. E
tekintetben kulcsszerepet játszott a nyugat és kelet kapujában fekvő egyiptomi Alexandria
városa. Míg Athén Platón és Arisztotelész filozófiai iskoláinak köszönhetően továbbra is a
filozófia fővárosa maradt, Alexandria a tudomány központjává vált. Óriási könyvtárával
hozzájárult a matematika, a biológia és az orvostudomány fejlődéséhez.
A hellenisztikus világot leginkább a mi korunkhoz lehetne hasonlítani. A huszadik
századot is az egyre inkább táguló világ jellemzi, ami manapság is óriási átalakulásokhoz
vezetett a vallásban és az életszemléletben. Ahogyan időszámításunk kezdete körül az ókori
Rómában megtalálhatók voltak a görög, az egyiptomi és a keleti vallások, úgy a 20. század
vége felé bármelyik európai városban fellelhetők a világ legkülönbözőbb részeiből származó
vallásos elképzelések.
Mi is tanúi vagyunk annak, hogy a régi és új vallások, a filozófia és a tudomány
keveredéséből valami új képződmény jön létre. Az efféle „új tudás” többnyire a régi
fölelevenítése – gyökerei akár a hellenisztikus világban keresendők.
Már említettem, hogy a hellenisztikus filozófia főként a Szókratész, Platón és Arisztotelész
által felvetett kérdéseket tárgyalta újra. Érdeklődésének középpontjában az emberi élet és
halál minősége állt. Így került napirendre az etika. Az új „nagy világban” ez lett a
legfontosabb filozófiai probléma. Tehát: mi a boldogság, és miképpen érhető el. Nézzünk meg
közelebbről négy ilyen filozófiai irányzatot.

A cinikusok
Szókratészről mesélnek egy történetet, amelyben a filozófus megáll egy árus pultja előtt, és
a kínálatot szemléli. Végül a következő mondatban fogalmazza meg véleményét: „Mennyi
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minden, amire egyáltalán nincs szükségem!”
E mondását nyugodtan tekinthetné jelszavának a cinikus filozófia, melyet az athéni
Antiszthenész alapított Krisztus előtt 400 körül. Szókratész tanítványaként mindenekelőtt
mestere igénytelenségét tartotta irányadónak önmaga számára.
A cinikusok szerint az igazi boldogság nem olyan külsőségektől függ, mint az anyagi jólét,
politikai hatalom vagy a jó egészség. Éppen az a boldogság, ha képesek vagyunk
függetleníteni magunkat az ilyen sérülékeny és véletlenszerű dolgoktól. És minthogy a
boldogságnak mindössze ennyi a feltétele, mindenki által elérhető. Sőt, el sem veszíthetjük,
ha már a miénk.
A legismertebb cinikus Diogenész, Antiszthenész tanítványa. Azt olvashatod róla, hogy
hordóban lakott, és egy köpenyen, egy boton és egy tarisznyán kívül nem volt más vagyona.
(így nehéz is lett volna elvenni tőle a boldogságot.) Egy ízben, amikor éppen a hordója előtt
üldögélt, és a napsütést élvezte, meglátogatta őt Nagy Sándor. Az uralkodó megállt a bölcs
előtt, és azt mondta neki, kérjen bármit, amit csak akar, kívánsága azonnal teljesül. Diogenész
így felelt: „Ne álld el előlem a napot.” Ezzel arra utalt, hogy gazdagabb és boldogabb a
hatalmas hadvezérnél: mindene megvan, semmire nincs szüksége.
A cinikusok úgy vélték, hogy az embernek nem kell az egészségéért aggódnia, ahogyan a
szenvedés és a halál miatt sem. Következésképpen mások gyötrelmei iránt sem kell részvétet
tanúsítanunk.
Manapság „cinikus” és a „cinizmus” kifejezést inkább ez utóbbi értelemben használják.

A sztoikusok
A cinikusoknak nagy szerepe volt a sztoikus filozófia létrejöttében, mely Kr. e. 300 körül
alakult ki Athénban. Megalapítója, kitioni Zénón ciprusi születésű volt, ám egy hajótörés után
Athénban csatlakozott a cinikusokhoz. Előadásait mindig egy oszlopcsarnokban tartotta. A
„sztoikus” elnevezés is az oszlopcsarnok jelentésű görög sztoa szóból származik. A
sztoicizmus később, a római korban játszott fontos szerepet.
A sztoikusok Hérakleitoszhoz hasonlóan úgy vélték, hogy minden ember részesedik a
„világértelem”-ből, azaz a logoszból. Felfogásuk szerint minden egyes ember önálló, kicsiny
világ, egy „mikrokozmosz”, ami nem más, mint a világegyetem, vagyis a „makrokozmosz”
visszatükröződése.
Ez az elképzelés vezetett ahhoz a gondolathoz, hogy létezik egy általános jog, az
úgynevezett „természetjog”, amely az ember és az univerzum örökkévaló értelmén alapul,
ezért nem változik helyenként és koronként. Ennyiben tehát a szofisták Szókratésszel értettek
egyet.
A természetjog mindenkire vonatkozik, még a rabszolgákra is. A sztoikusok a különböző
államok törvénykönyveit a magából a természetből fakadó jog tökéletlen hasonmásainak
tartották.
A sztoikusok eltörölték a választóvonalat az egyén és a világmindenség között.
Elutasították azt a nézetet is, hogy a „szellem” és az „anyag” ellentétben áll egymással.
Véleményük szerint csak egyetlen természet létezik. Ezt a fajta gondolkodásmódot nevezzük
„monizmusnak” (ellentétben Platón „dualizmusával”, ami a valóság kettéosztását jelenti).
A sztoikusok a kor szokásához híven elkötelezett kozmopoliták voltak, s jóval nyitottabbak
kortársaik kultúrája iránt, mint a „hordófilozófusnak” csúfolt cinikusok. Fontosnak érezték az
emberiség közösségtudatát, érdekelte őket a politika, így nem csoda, hogy közülük sokan
élénken részt vettek a közéletben, mint például Marcus Aurelius (121-180) római császár.
Sokat tettek a görög kultúra és filozófia terjesztéséért Rómában, különösen Cicero (Kr. e.
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106-43), a jeles szónok, filozófus és politikus. Ő alkotta meg a „humanizmus” fogalmát – azt
az életszemléletet, amely az egyént helyezi a középpontba. A sztoikus Seneca (Kr. e. 4-Kr. u.
65) néhány évtizeddel később kijelentette, hogy „minden ember szentség a másik számára”. E
gondolat az őket követő humanisták jelszavává vált.
A sztoikusok azt vallották, hogy valamennyi természeti folyamat – így a betegség és a
halál is – a természet szigorú törvényei szerint megy végbe. Ezért az embereknek bele kell
törődniük sorsuk megmásíthatatlanságába. Semmi nem történik véletlenül, minden
szükségszerű, és nem sokat segít a siránkozás, ha már beköszöntött a baj. Életünk
legboldogabb pillanatait is higgadtan kell fogadnunk. A cinikusok hasonló nézetet
képviseltek, azt hirdetvén, hogy a külső dolgok közömbösek a számunkra. Manapság akkor
beszélünk „sztoikus nyugalom”-ról, ha valaki semmitől sem hagyja magát kizökkenteni lelki
egyensúlyából.

Az epikureusok
Láthattad már, hogy Szókratész azt kutatta, vajon miképpen élhetünk helyes módon, ami
nála egyet jelent a boldogsággal. Mind a cinikusok, mind pedig a sztoikusok úgy folytatták
elődjük gondolatmenetét, hogy az embernek meg kell szabadulnia az anyagi jóléttől, ha
boldog akar lenni. De Szókratésznek volt egy Arisztipposz nevű tanítványa is. Szerinte az élet
célja nem lehet más, mint hogy minél több érzéki gyönyörben legyen részünk. „A legfőbb jó
az élvezet – tanította –, a legnagyobb rossz pedig a fájdalom.” (A cinikusok és a sztoikusok fő
célja az volt, hogy képesek legyenek elviselni a fájdalom bármely formáját. És ez egészen
más dolog, mint ha valaki mindent arra tesz fel, hogy elkerülje a fájdalmat.)
Krisztus előtt 300 körül Epikurosz (341-270) filozófiai iskolát alapított Athénban
(epikureusok). Továbbfejlesztette Arisztipposz élvezeten alapuló etikáját, és összekapcsolta
Démokritosz atomelméletével.
Az epikureusok mesterük házának kertjében gyűltek össze, ezért nevezik őket „a Kert
filozófusainak”. A kert bejárata fölött állítólag a következő felirat függött: „Idegen, itt
részesülhetsz a jóban. Nálunk a gyönyör a legfőbb jó.”
Epikurosz hangsúlyozta, hogy minden gyönyörteli cselekvés eredményét a lehetséges
mellékhatásokkal együtt kell mérlegelni. Kedves Sofie, ha életedben akár csak egyszer is
elcsaptad a gyomrod csokoládéval, sejtheted, mire gondolok. Amennyiben még nem, akkor a
következő feladatot adom neked: fogd a zsebpénzed, és vegyél csokoládét 200 koronáért.
(Feltéve, hogy szereted a csokoládét.) A pontos eredmény érdekében egy ültő helyedben kell
megenned az összes finom csokoládét. Jó félóra múlva tökéletes képet nyerhetsz arról, mit
értett Epikurosz „mellékhatásokon”.
Epikurosz úgy vélte, hogy a rövid gyönyört nyújtó cselekvést mérlegre kell tennünk a
nagyobb és tartósabb élvezettel szolgáló lehetőségekkel szemben. (Mondjuk egy évig nem
vásárolsz csokoládét, hanem félreteszed a zsebpénzedet egy kerékpárra vagy egy drága
külföldi utazásra.) Az állatokkal ellentétben ugyanis az ember képes megtervezni a jövőjét, és
mérlegelni a cselekedeteiből fakadó örömet. A csokoládé nem lebecsülendő élvezet, de a
bicikli és az angliai út sem.
Epikurosz hangsúlyozta, hogy a „gyönyör” nem feltétlenül azonos az érzéki élvezettel –
például a csokievéssel. A gyönyörűségek közé tartoznak az olyan értékek is, mint a barátság
vagy a művészi élmény. És persze elérhetetlen a boldogság a hagyományos görög eszmények,
az önuralom, a mértéktartás és a higgadtság nélkül. A vágyat ugyanis kordában kell tartani.
Éppígy segítségünkre lesz az önfegyelem akkor is, ha fájdalmat kell elviselnünk.
Gyakran vallási félelmektől űzött emberek keresték fel Epikurosz kertjét. Démokritosz
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atomelméletének fölelevenítése hasznosnak bizonyult a vallással és a babonákkal szemben. A
boldogságnak a halálfélelem leküzdése is feltétele. Epikurosz itt hívta segítségül Démokritosz
elképzelését a „lélekatomokról”. Talán emlékszel még, ő azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy
nincs élet a síron túl, mert halálunkkor a lélekatomok szanaszét szóródnak.
„A halál egyáltalán nem érint bennünket” – fogalmazta meg egyszerűen Epikurosz.
„Ameddig mi létezünk, a halál nincs jelen, amikor pedig a halál megérkezik, mi nem
vagyunk.” (Ha elfogadjuk ezt a tanítást, akkor voltaképpen senkinek sem kell félnie a
haláltól.)
Epikurosz felszabadító hatású filozófiájának lényegét „négy gyógynövény” néven foglalta
össze:
Az istenektől nem kell félnünk. Felesleges a halállal foglalkoznunk. Könnyű elérni a jót. A
borzalom könnyen elviselhető.
A görögök számára mindig is kézenfekvőnek tűnt a filozófus feladatait összehasonlítani az
orvostudományéval. Epikurosz szerint tehát tanácsos az embereknek felszerelkezniük ezzel a
„filozófiai útipatikával”, melyben mindig ott van e négy fontos gyógyszer.
A sztoikusokkal ellentétben az epikureusok csekély érdeklődést tanúsítottak a politika és a
társadalom iránt. „Élj elrejtőzve!”, hangzott Epikurosz tanácsa. Kertje leginkább alighanem
korunk kommunáira emlékeztetett. Manapság is sokan keresik a „boldogság szigetét” a
társadalmon kívül.
Epikurosz halála után filozófiája sokaknál egyoldalú élvhajhászássá fajult, „élj a
pillanatnak!” mottóval. Az „epikureus” szót napjainkban főként erkölcsileg elítélő
értelemben, az érzéki élvezeteket hajszoló emberekre használják.

Az újplatonizmus
Láthattuk, hogy mind a cinikusok, mind a sztoikusok és az epikureusok tanítása Szókratész
bölcseletében gyökerezik. Rajta kívül merítettek két preszókratikus filozófus, Hérakleitosz és
Démokritosz filozófiájából is. Ám a legfigyelemreméltóbb késő antik filozófiai irányzatra
Platón ideatana hatotta leginkább. Ezért is hívják újplatonizmusnak.
Az újplatonikus filozófusok vezéregyénisége Plótinosz (kb. 205-270) volt. Alexandriában
tanult filozófiát, de később Rómába költözött. Fontos megjegyezni, hogy Alexandriából
érkezett, vagyis abból a városból, amely évszázadok óta a görög filozófia és keleti misztika
találkozóhelye volt. Plótinosz olyan megváltástant vitt Rómába, amely komoly ellenfele
lehetett volna a kereszténységnek annak elterjedése idején. Nem így alakult; viszont az
újplatonizmus döntő hatást gyakorolt a keresztény teológiára.
Talán emlékszel még Platón ideatanára, Sofie. Beszéltem arról, hogy megkülönböztette
egymástól az ideák világát és az érzéki valóságot. Hasonlóképpen választotta szét az ember
lelkét és testét. Így lett kettős lény az emberből: egyrészt földből és porból összegyúrva, mint
minden más az érzéki valóságban, másrészt halhatatlan lélek. Platón előtt is népszerű volt a
görögök körében ez a tanítás, s Plótinosz ismert még számos hasonló ázsiai elképzelést is.
Plótinosz a világot két pólus közé helyezi: az egyik az isteni fény, melyet „az Egy”-nek
vagy néha „Isten”-nek nevez, a másik a tökéletes sötétség, ahová nem ér el az „Egy”-ből
kiáradó fény. Sőt, a sötétség valójában nem is létezik, az csupán a fény hiánya. Létezni
kizárólag „Isten”, vagyis az „Egy” létezik, de ahogyan a fénysugár fokozatosan elvész a
sötétben, ugyanúgy az isteni sugárzás is csak egy bizonyos határig képes elhatolni.
Plótinosz szerint a lelket az „Egy” fénye tölti el, az anyag viszont a sötétség, amelynek
80

tehát nincs is igazi léte. A természeti formákra azonban ugyancsak árad némi kisugárzás az
„Egy”-ből.
Képzeld el Sofie, hogy éjszaka megpillantasz egy hatalmas tüzet, melyből szikrák
pattognak minden irányba. Fénye a közelben mindent megvilágít, s még jó pár kilométerre
elhatol, ha gyengén is. Távolabbról a tűz már csak pislákoló lámpásnak látszik. Ha még
messzebb megyünk, a fény nem fog elérni hozzánk. Egy ponton elvesznek a fénysugarak az
éjszakában, és amikor teljesen sötét van, nem látunk már semmit. Eltűnnek a testek
körvonalai s még az árnyékok is.
No most tegyük fel, hogy a valóság egy ilyen nagy tűz, amelyet Isten táplál önmagával – ő
az, ami ég –, körülötte a sötétség pedig az embereket és az állatokat alkotó hideg anyag.
Istenhez legközelebb az ideák állnak, az összes teremtmény ősformái. Az ember lelke „a
hatalmas tűz egy szikrája”. Az isteni fény a természet minden zugát bevilágítja. Láthatjuk
minden élőlényben, a virágokban, a rózsában meg a harangvirágban. Istentől legtávolabb esik
a föld, a víz és a kő.
Egyszóval világunkat áthatja az isteni fény, ott pislákol a napraforgóban vagy a pipacsban
is. Az énekesmadár vagy a medencéjében úszkáló aranyhal még többet hordoz magában e
végtelen misztériumból. Ám Istenhez az emberi lélek áll a legközelebb. Ezért egyesülhetünk a
nagy életmisztériummal. Sőt, néhány kivételes pillanatban akár úgy is érezhetjük, hogy mi
magunk vagyunk az isteni misztérium.
Plótinosz jelképhasználata Platón barlanghasonlatára emlékeztet. Minél közelebb megyünk
a barlang nyílásához, annál közelebb kerülünk minden létező eredetéhez. Csakhogy míg
Platón kettéválasztotta a valóságot, Plótinosz gondolatmenetét a teljesség élménye hatja át.
Minden egységes, mert minden maga az Isten. Még Platón barlangjának legmélyén az árnyak
is részesülnek az „Egy” kisugárzásából.
Plótinosz élete során néhányszor úgy érezte, hogy lelke egyesült Istennel. Ezt szokás
misztikus élménynek nevezni. Nem Plótinosz az egyetlen, aki valami hasonlót élt át. Rajta
kívül is minden korban és minden kultúrában voltak és vannak olyanok, akik hasonló
élményről számolnak be. Az élményleírásokban akad különbség, de bizonyos mozzanatokat
hasonlóan festenek le. Vizsgáljuk meg most e közös vonásokat.

A misztika
A misztikus élmény az Istennel vagy „világlélek”-kel való egyesülés. A legtöbb vallás
szakadékot lát Isten és teremtményei között, a misztikusok viszont épp e szakadék
megszűntéről számolnak be. Azt tapasztalják, hogy „feloldódnak” Istenben vagy
„egyesülnek” vele.
Ilyenkor állítólag úgy érződik, hogy a közkeletűen „én”-nek nevezett valami nem is a mi
„énünk”. Néhány rövid pillanatra átélhető, hogy azonosak vagyunk egy, a miénknél
hatalmasabb énnel. A misztikusok ezt nevezik Istennek, „világlélek”-nek, „természet”-nek
vagy „világmindenség”-nek. Az egyesülés pillanatában a misztikus „elveszíti önmagát”,
eltűnik Istenben, akár a csepp a tengerben. Egy indiai misztikus a következőképpen
fogalmazta meg ezt a folyamatot: „Amikor én voltam, nem volt Isten. Most már csak Isten
van, én nem vagyok.” Angelus Silesius (1624-1677) keresztény misztikus pedig így írta le
élményét: „Óceán az istenség, apró vízcsepp az ember, de ne félj a haláltól, mert te leszel a
tenger.”
Erre esetleg azt fogod mondani, hogy nem is lehet olyan kellemes, ha az ember elveszíti
önmagát. Tudod, Sofie, megértem kételyeidet. Csakhogy a misztikusok szerint éppen arról
van szó, hogy egy végtelenül apró dolgot veszítesz el, és sokkal hatalmasabbat nyersz.
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Elveszíted önmagad abban az alakban, amelyikben addig léteztél, ám ezzel egyidejűleg
megérted, hogy valójában sokkal több vagy, mint gondoltad. Te vagy a világmindenség vagy
a „világlélek”, kedves Sofie. És te vagy Isten. Ha el kell veszítened önmagad, mint Sofie
Amundsent, vigasztald magad azzal, hogy „hétköznapi” énedet egyszer mindenképpen
elveszítenéd. Valóságos éned – melyet csak akkor fedezhetsz fel, ha lemondasz önmagádról –
a misztikusok szerint olyan, mint egy örökké égő csodálatos tűz.
Ám az ehhez hasonló misztikus élmények nem fakadnak csak úgy maguktól. Előbb végig
kell járnod a „megtisztulás és megvilágosodás” útját. Az út lényege az egyszerű életvitel és a
meditációs gyakorlatok. A misztikus csak így juthat el odáig, hogy Istennel egyesülhessen.
Minden nagy vallásnak vannak misztikus irányzatai. A misztikusok a kulturális
különbségek ellenére feltűnően azonos módon foglalják szavakba magát az élményt. A
kulturális háttér csak akkor mutatkozik meg, amikor az érintett vallási vagy filozófiai leírást
ad misztikus élményéről.
A nyugati misztikában – tehát a zsidó, a keresztény és a mohamedán kultúrkörben – a
misztikus egy személyes Istennel való találkozást ír le, aki noha jelen van a természetben és
az emberi lélekben, mégis magasan a világ fölött áll. A keleti misztikában – vagyis a
hinduizmusban, a buddhizmusban és a kínai vallásban – a misztikusok az Istennel, a
„világlélekkel” való tökéletes egyesülésről számolnak be. „Én vagyok a világlélek”, „én
vagyok az Isten”, mondja itt a misztikus. E vallások szerint ugyanis Isten nem csupán felfelbukkan a világban, hanem – egyéb helye nem lévén – állandóan jelen van benne. Indiában
már jóval Platón kora előtt igen elevenek voltak a misztikus irányzatok. Swami Vivekananda,
aki megismertette a nyugattal a hinduizmus eszméit, így beszélt:
„Mint ahogy bizonyos vallások ateistának nevezik azt az embert, aki nem hisz egy
különálló, személyes Isten létezésében, úgy nevezzük mi ateistának azt az embert, aki nem
hisz önmagában. Nem hinni saját lelkünk nagyszerűségében, ez bizony szerintünk ateizmus.”
A misztikus élményeknek az etika szempontjából is van jelentőségük. India egykori
elnöke, Radhakrishnan kijelentette: „Szeresd úgy embertársadat, mint önmagad, hiszen te
magad vagy ő. Önáltatás azt hinned, hogy embertársad nem te vagy.”
Beszámolnak hasonló élményekről vallástalan kortársaink is. Hirtelen elfogta őket valami,
amit „kozmikus tudat”-nak vagy „óceánérzés”-nek neveztek. Úgy érezték, kiragadják őket az
időből, és az „örökkévalóság szemszögéből” élték át a világot.
Sofie felült az ágyban. Megtapogatta végtagjait, mert már-már olyan érzése támadt, hogy
nincs is teste…
Azok után, amit Plótinoszról és a misztikusokról olvasott, úgy érezte, lebegni kezd a
szobában, majd az ablakon át kirepül magasan a város fölé. Látta a piactéren az embereket,
miközben továbbsuhant a lakhelyéül szolgáló bolygó fölött. Látta az Északi-tengert, Európát,
majd megpillantotta a Szaharát és Afrika tágas szavannáit.
A hatalmas bolygó egyetlen élő testnek tűnt, és Sofie úgy érezte, mintha a saját teste lenne.
Én vagyok a világ, gondolta. A hatalmas, végtelen és félelmetes univerzum – most ő maga.
Változatlanul nagy és lenyűgöző, csak éppen azonos vele.
Ennek a csodálatos érzésnek hamar vége szakadt, de Sofie biztos volt benne, hogy
sohasem fogja elfelejteni. Mintha a homloka kinyílt volna, s ő azon keresztül túláradt volna
önmagán, belevegyülve a mindenségbe, ahogyan egy csöpp festék feloldódva megszínez egy
egész kanna vizet.
Kóválygó fejjel eszmélt lassan magára, mintha káprázatos álomból ébredt volna. Némi
csalódottsággal állapította meg, hogy teste immár különvált az univerzumtól, és fel akar ülni
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az ágyban. Fájt a háta, mert hason fekve olvasta Alberto Knox fejtegetéseit. Viszont olyasmit
élt át, amit soha nem fog elfeledni.
Végre sikerült lekászálódnia a padlóra. Kilyukasztotta és nagy műgonddal az irattartóba
fűzte a papírlapokat, a többi mellé. Utána kiment a kertbe.
A madarak vidáman csipogtak az ágakon, mintha a világot épp az imént teremtették volna.
A régi nyúlketrecek mögött a nyírfák oly elképesztően halványzöldnek tűntek, mintha a
teremtőnek nem lett volna elég ideje kikeverni a kellő színeket.
Vajon a világban tényleg minden azonos az isteni énnel? Vajon az ő lelke is „a hatalmas
tűz szikrája”? Ha így volna, akkor ő maga is csak isteni lény lehet.
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A képeslapok
...néha fontos, hogy tudjunk titkot tartani…
Már jó néhány nap eltelt azóta, hogy Sofie utoljára levelet kapott a filozófustól. Május 17.,
Norvégia nemzeti ünnepe csütörtökre esett. Nem kellett iskolába menniük, és 18-án sem.
Amikor május 16-án, szerdán hazafelé tartottak az iskolából, Jorunn váratlanul a következő
javaslattal állt elő.
– Elmenjünk sátorozni?
Sofie-nak rögtön az jutott eszébe, hogy nem maradhat sokáig távol a háztól.
Hangosan azonban csak ennyit mondott:
– Felőlem mehetünk.
Néhány órával később Jorunn hatalmas hátizsákkal a hátán jelent meg a Lóhere utca 3-ban.
Sofie is elkészült. Vittek magukkal két hálózsákot, meleg holmit, szivacs derékaljat, két
zseblámpát, hatalmas termoszokat tele teával és kedvenc ételeiket. No meg Sofie sátrát.
Amikor Sofie édesanyja öt óra tájban megérkezett, még gyorsan ellátta őket tanácsokkal,
mit tegyenek, hogy tegyenek, és mit ne tegyenek, s megkérdezte, hol állítják majd fel sátrukat.
A lányok azt válaszolták, hogy a Fajdkakas-csúcs közelében lesznek, hátha sikerül
meghallgatniuk másnap a madarak dürgését.
Sofie nem minden hátsó gondolat nélkül javasolta, hogy éppen ott sátorozzanak.
Emlékezete szerint nincs olyan messze a Fajdkakas-csúcs az őrnagy kunyhójától. Valami
visszavonzotta a házikóba, de bizonyos volt benne, hogy egyedül nem lenne elég bátorsága
odamerészkedni.
Az ösvény a Sofie-ék kapuja melletti kis autóbeálló mögött kezdődött. Innen indultak
útnak. Vidáman fecserésztek. Sofie-nak jólesett lazítani és rövid időre feledni mindent,
aminek köze van a filozófiához.
Már nyolc körül sátrat vertek egy tisztáson, közvetlenül a csúcs alatt. Elkészítették éjszakai
fekhelyüket, majd mindegyikük evett a magával hozott elemózsiából.
– Hallottál már az Őrnagy-kunyhóról?
– Az Őrnagy-kunyhóról?
– Tudod, mélyen bent az erdőben áll egy házikó egy aprócska tó partján. Azért nevezték el
Őrnagy-kunyhónak, mert valamikor egy furcsa őrnagy lakott a házban.
– És most lakik ott valaki?
– Megnézzük?
– Hol van?
Sofie a fák közé mutatott.
Jorunnek nem volt túl sok kedve a portyához, ám végül mégis beadta a derekát. A nap már
a látóhatár pereméhez közeledett.
Eleinte magas vörösfenyők közt jártak, majd át kellett vergődniük egy bozótoson. Egy
ösvényhez értek. Sofie nem volt biztos benne, hogy ez ugyanaz az ösvény, amelyen vasárnap
reggel elindult.
Hamarosan rájött, hogy jó úton járnak, mivel az ösvénytől jobbra itt-ott foltokban
megcsillant a tó vize a fák mögött.
– Ott van bent – bökött a fák irányába.
Pár perc múlva már lent is voltak a víznél. Sofie a kunyhó felé pillantott. Ablakai most be
voltak reteszelve. A kunyhó lakatlannak tűnt.
Jorunn körülnézett.
– Átsétálunk a vízen?
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– Nem, átevezünk – jelentette ki Sofie, és a csónak felé mutatott, amely pontosan azon a
helyen állt, mint a múltkor.
– Jártál már itt?
Sofie a fejét rázta. Úgy érezte, nincs még itt az ideje, hogy beszámoljon múltkori
látogatásáról Jorunnek. Nehéz lenne bármit is elmondani úgy, hogy ne érintse Alberto Knoxot
és a filozófia-tanfolyamot.
Nagy nevetések közepette eveztek át a tavon. Sofie ügyelt rá, hogy ezúttal teljesen
kihúzzák a partra a csónakot. Pár perc múlva már az ajtó előtt álltak. Jorunn lenyomta a
kilincset. Fölöslegesnek tartották, hogy kopogjanak, hiszen nyilvánvaló volt, hogy senki sincs
a házban.
– Zárva… Csak nem hitted, hogy nyitva lesz?
– Lehet, hogy találunk valahol egy kulcsot – mormogta Sofie, és máris nekilátott a
keresésnek a ház kőalapzatának réseiben.
– Hagyjuk az egészet – javasolta Jorunn. – Jobb lenne visszamenni a sátorhoz.
Sofie felkiáltott.
– Megvan, megtaláltam!
Diadalittas pillantással tartotta fel a kulcsot, majd a zárba illesztette. Az ajtó kinyílt.
A két lány úgy lépte át a kunyhó küszöbét, mintha valami tiltott dolgot művelnének.
Odabenn sötét volt és hideg.
– Semmit sem látni – suttogta Jorunn.
De Sofie erre is gondolt. Zsebéből elővett egy gyufásdobozt, és kihúzott belőle egy szál
gyufát. Meggyújtotta. A gyufaszál fényénél látták, hogy a kunyhó üres. A fény kialudt.
Amikor a második gyufát is meggyújtották, Sofie megpillantott egy kovácsoltvas tartóban álló
mécsest a kályhán. A harmadik gyufával meggyújtották a mécsest, amelynek lángjánál már
rendesen körülnézhettek.
– Nem furcsa, hogy ez a kis fény milyen világosságot képes teremteni a sötétben? –
kérdezte Sofie.
Barátnője bólintott.
– Ám aztán egy helyen elnyeli a sötét – folytatta Sofie. – Persze sötétség önmagában nem
létezik. A sötét csak a fény hiánya.
– Nem tetszik, amit mondasz. Menjünk már…
– Előbb megnézzük a tükröt – mondta Sofie, és a jókora rézkeretes tükörre mutatott, amely
éppúgy a komód felett lógott, mint vasárnap.
– Milyen szép… – álmélkodott Jorunn.
– Jobb, ha tőlem tudod, hogy ez varázstükör.
– Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken – idézte Jorunn a meséből.
– Tudod, mi az érzésem? – fordult feléje Sofie. – De komolyan. Szerintem a tükör nem a
tükörképünket mutatja, hanem azt, ami mögötte történik, a másik oldalon.
– Mintha azt mondtad volna, hogy még sohasem jártál a kunyhóban! Egyébként meg nem
értem, miért találsz olyan nagy örömet abban, hogy engem ijesztgetsz.
Sofie nem tudta, mit feleljen.
– Bocs – nyögte ki végül.
Jorunn is felfigyelt valamire. Valamire, ami az egyik sarokban állt. Egy kis doboz. Jorunn
fölemelte.
– Képeslapok – álmélkodott a kislány. Sofie felsikoltott.
– Nehogy hozzányúlj! Eszedbe ne jusson, hallod? Jorunn szóhoz sem jutott döbbenetében.
Úgy ejtette ki kezéből a dobozt, mintha az megégette volna. A képeslapok kiborultak a
padlóra. Jorunn nevetni kezdett.
– De hiszen csak képeslapok! – fordult Sofie felé, majd leült a padlóra, hogy felszedegesse
őket.
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Sofie is leült mellé.
– Libanon… Libanon… Libanon… Mindegyiket Libanonban adták fel – állapította meg
Jorunn.
– Tudom – mondta már-már szipogva a barátnője. Jorunn Sofie szemébe nézett.
– Te már voltál itt ezelőtt, ugye?
– Igen – ismerte el Sofie.
Belátta, egyszerűbb lett volna bevallani, hogy már járt itt. Egyébként sem ártott volna azzal
senkinek, ha beszél Jorunnek a titokzatos dolgokról, amelyek az utóbbi időben történtek vele.
– Nem akartam elmondani, míg ide nem érünk. Jorunn elkezdte olvasni a képeslapokat.
– Mindegyiket egy bizonyos Hilde Möller Knagnak írták. Sofie még nem nézte meg
egyiket sem.
– Csak az ő neve áll a címzésen? – kérdezte kíváncsian. Jorunn felolvasta.
– Hilde Möller Knag, C/O Alberto Knox, Lillesand, Norway.
Sofie megkönnyebbülten lélegzett fel. Már attól félt, hogy az áll rajta: C/O Sofie
Amundsen. Most már ő is kíváncsian vette a kezébe a lapokat.
– Április 28. …május 4. …május 9. …Hiszen csak néhány napja adhatták fel őket…
– De van itt még valami furcsa… norvég pecsét van rajta. Meg az, hogy „ENSZkülönítmény”. És a bélyeg is norvég.
– Azt hiszem, ez a szokás arrafelé. Mivel semlegesek, mindig saját országuk postabélyegét
és pecsétjét használják.
– De hogyan küldik haza a képeslapokat?
– Katonai repülőgéppel, azt hiszem.
Sofie maguk mellé tette a mécsest. A két kislány nekifogott az olvasásnak. Jorunn sorba
rakta a képeslapokat, és felolvasta az elsőt…
Kedves Hilde! Ugye sejted, mennyire örülök, hogy hazatérhetek Lillesandba? Kjevikben
száll majd le a gépünk, Szent Iván napján, késő délután. Nagyon szerettem volna már otthon
lenni a 15. születésnapodon, de hát tudod, katona vagyok, s ezt nem én döntöm el. Cserébe
viszont nagy születésnapi meglepetést készítek elő neked. Üdvözlettel: az, akinek a te jövőd a
legfontosabb!
P. S. Ennek a képeslapnak a másolatát elküldöm egy közös ismerősünknek is. Ugye nem
haragszol, Hildus? Most bizonyára titokzatosnak tűnik az egész, de meg fogod érteni.
Sofie felvette a padlóról a következő képeslapot.
Kedves Hilde! Itt az egyik nap olyan, akár a másik. Egyvalamit sohasem fogok elfelejteni
libanoni tartózkodásomból, az örökös várakozást. De hidd el, mindent megteszek annak
érdekében, hogy remek ajándékot kapj 15. születésnapodra. Többet egyelőre nem árulhatok
el. Néha fontos, hogy tudjunk titkot tartani.
Sokszor csókol: Apa
A két barátnő az izgalomtól elnémulva olvasta a képeslapokat.
Kedves gyermekem! Ha lenne egy fehér galambom, vele küldenem el vallomásaimat.
Sajnos, Libanonban lehetetlen szert tenni fehér galambra.
Szomorú, hogy az ENSZ nem tud békét teremteni a világban.
P. S. El tudnád képzelni, hogy születésnapi ajándékodat megoszd másokkal is? Majd
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meglátjuk, ha végre otthon leszek. Azt hiszem, még mindig nem sejted, miről beszélek. Csókol
apád, akinek van ideje arra, hogy elgondolkodjon mindkettőnk jövőjéről.
A lányok végigolvastak hat képeslapot. Már csak egy maradt hátra.
Kedves Hilde! Annyira nehezen viselem ezt a sok titokzatoskodást a születésnapod körül,
hogy néha már közel állok ahhoz, hogy fölhívjalak, és mindent elmeséljek neked. A titok egyre
nagyobb, s ezért mind nehezebb magamban tartani.
Üdvözlettel: Apa
P. S. Hamarosan találkozni fogsz egy kislánnyal, akit Sofie-nak hívnak. Hogy jobban
megismerjétek egymást, mielőtt még személyesen is találkoznátok, neki is küldök egy
másolatot az összes képeslapról, amit eddig neked írtam. Lehet, hogy Sofie már sejti is az
összefüggéseket. Tudni mindenesetre nem tud többet, mint te, Hildus. Sofie-nak van egy
barátnője, Jorunnek hívják. Lehet, hogy Jorunn még segítségünkre lesz egyszer?
Amikor elolvasták az utolsó képeslapot is, még sokáig ültek egymással szemben, és
kikerekedett szemmel nézték egymást. Végül Jorunn egy erőteljes mozdulattal megragadta
Sofie csuklóját.
– Félek, Sofie – suttogta.
– Én is.
– Mikor bélyegezték le az utolsó lapot? Sofie megnézte.
– Május 16-án – felelte. – Vagyis ma.
– Az lehetetlen! – mondta Jorunn, szinte felháborodva. Ő is alaposan szemügyre vette a
képeslapot. Nem tévedés. 1990. 05.16. állt rajta.
– Ez nem lehet igaz – makacskodott a kislány. – Egyáltalán, ki írta a képeslapokat? Csak
olyasvalaki lehetett, aki mindkettőnket ismer. De honnan tudhatta, hogy éppen ma jövünk el
ide?
Jorunn nagyon félt. Még Sofie-nál is jobban, akinek nem volt újdonság Hilde és édesapja
létezése.
– Biztos vagyok benne, hogy a rézkeretes tükörnek is van valami köze a dologhoz.
Jorunn megremegett.
– Csak nem gondolod, hogy a képeslapok csak úgy előröpültek a tükörből, pontosan abban
a pillanatban, mihelyt Libanonban lepecsételték őket?
– Miért? Van jobb ötleted?
– Nincs.
– Van itt még egy titokzatos dolog.
Sofie felemelte a mécsest, és fényével megvilágította a falon függő két képet. Jorunn is
alaposan szemügyre vette a képaláírásokat.
– „Bjerkely” és „Berkeley”. Nem értem.
– Hát, ez az, hogy én sem.
A mécses már majdnem kialudt.
– Menjünk – mondta Jorunn. – Menjünk már!
– Várj, el akarom vinni magammal a tükröt.
Azzal Sofie fogta magát, és levette a fehér komód felett függő rézkeretes tükröt. Jorunn
hiába tiltakozott, nem tudta eltántorítani Sofie-t a szándékától.
Amikor kiértek, pontosan olyan sötét volt már, amilyen sötét a májusi éjszakákon szokott
lenni. Azért még érkezett annyi fény az égből, hogy jól kivehették a fák és a bokrok
körvonalait. A kis tóban, akár egy tükörben, tisztán látszott az égbolt. A két kislány óvatosan
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evezett át a túlsó partra.
Egyikük sem szólt egy szót sem, míg a sátor felé haladtak, de mindketten tudták, hogy
másikuk a kunyhóban látottakat igyekszik a helyére tenni magában. Semmi különösebb nem
történt velük, eltekintve attól, hogy néha felriasztottak egy-egy szunnyadó madarat, és
bagolyhuhogást hallottak.
Amikor megtalálták a sátrat, azonnal bebújtak hálózsákjukba. Jorunn hevesen tiltakozni
kezdett, amikor Sofie a tükröt is be akarta vinni a sátorba. Lefekvés előtt sikerült
megegyezniük, hogy épp elég, ha a sátornyílásnál hagyják. Sofie a képeslapokat is magával
hozta, és hátizsákja egyik oldalzsebébe rejtette.
Másnap korán ébredtek. Elsőként Sofie bújt ki a hálózsákból. Fölvette bakancsát, és
kimászott a sátorból. A tükör a fűben feküdt. Teljesen belepte a harmat. Sofie pulóvere ujjával
tisztára törölte, és megnézte magát benne. Olyan érzése volt, mintha egyszerre nézett volna fel
és le önmagára. Szerencsére egyetlen aznapi keltezésű libanoni képeslapot sem talált sehol a
közelben.
A sátor mögött a köd darabokra tépett vattaként ülte meg a tisztást. Kismadarak csiviteltek
hangosan a fákon, néha-néha még egy nagyobb madár is feltűnt, vagy legalább a hangját
hallatta.
A lányok fölhúztak még egy pulóvert, és kiültek reggelizni a sátor elé. Egy-két perc múlva
máris az Őrnagy-kunyhóról meg a titokzatos képeslapokról beszéltek.
Reggeli után lebontották a sátrat, és elindultak hazafelé. Sofie a hóna alatt cipelte a
hatalmas rézkeretes tükröt. Néha megálltak, hogy Sofie pihenhessen egy kicsit, mivel Jorunn
megérinteni sem volt hajlandó a tükröt. Amikor fölbukkantak előttük az első házak,
robbanásszerű zaj ütötte meg a fülüket. Sofie-nak azonnal eszébe jutott, amit Hilde édesapja
írt a háborúban álló Libanonról. Boldog volt, hogy olyan országban született, ahol béke van.
A zaj, amit hallottak, csak néhány ünnepi ágyúlövés volt.
Sofie beinvitálta magukhoz Jorunnt egy csésze forró kakaóra. Sofie édesanyja
mindenképpen szerette volna tudni, hogy tettek szert az óriási tükörre. Sofie azt mondta, hogy
az őrnagy kunyhója mellett akadtak rá. Édesanyja kitartott elképzelése mellett, hogy évek óta
senki nem lakik már a házikóban.
Amikor Jorunn hazament, Sofie átöltözött. A piros ruháját vette fel. Nemzeti ünnepük
hátralevő része szokványosán telt el. Az esti tévéhíradóban bemutatták azt is, hogyan
ünnepeltek a libanoni ENSZ-különítmény norvég katonái. Sofie tekintete valósággal rátapadt
a képernyőre. Lehet, hogy Hilde édesapja is ott van az ünneplők között.
Május 17. záró aktusaként Sofie fölakasztotta a szobájában a hatalmas rézkeretes tükröt.
Másnap délelőtt újabb sárga színű borítékra bukkant a rejtekhelyén. Azonnal felbontotta, és
olvasni kezdte a gépelt oldalakat.
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Két kultúrkör
…csak így kerülheted el, hogy üres térben lebegj.
Nemsokára személyesen is találkozhatunk, kedves Sofie. Számítottam rá, hogy vissza
fogsz térni az Őrnagy-kunyhóhoz, ezért hagytam ott Hilde édesapja képeslapjait. Hiszen csak
így juthatnak el Hildéhez. Egyelőre ne törődj azzal, hogy pontosan miképp. Június 15-ig még
bármi megtörténhet.
Láthattuk, hogy a hellenisztikus kor filozófusai miként rágták le teljesen az elődeiktől
meghagyott csontot. Sőt, azt is láttuk, hogy mestereiket vallásalapítóként ünnepelték.
Plótinosz majdhogynem az emberiség megváltójának tüntette fel Platónt.
Ám tudjuk, hogy éppen e korszak közepe felé született egy másik megváltó, mégpedig a
görög-római kultúrkörön kívül. Názáreti Jézusra gondolok. Mostantól fogva azt vizsgáljuk
majd, miképpen tört be a görög-római világba a kereszténység, nagyjából úgy, ahogy Hilde
világa betört a miénkbe.
Jézus zsidó volt, a zsidók pedig a sémi kultúrkörbe tartoznak. A görögök és a rómaiak
viszont az indoeurópaiba. Éppen ezért nyugodtan kijelenthetjük, hogy az európai
civilizációnak két gyökere van. Mielőtt alaposabban szemügyre vennénk, miként keveredett a
görög-római kultúrkörrel a kereszténység, vizsgáljuk meg közelebbről ezeket a gyökereket.

Az indoeurópaiak
Indoeurópainak nevezzük az összes olyan népet és kultúrát, amely indoeurópai nyelvet
beszél. A finnugor nyelveket (a lappot, a finnt, az észtet és a magyart) és a baszkot kivéve,
minden európai nyelv ehhez a nyelvcsaládhoz tartozik, akárcsak a legtöbb indiai és iráni
nyelv is.
Jó négyezer évvel ezelőtt az indoeurópai törzsek a Feketetenger és a Kaszpi-tenger tájékán
éltek, majd hatalmas hullámokban különböző irányokba vándoroltak. Egyes törzsek délkelet,
azaz a mai Irán és India vagy délnyugat, tehát a mai Görögország, Olaszország és
Spanyolország felé indultak, mások Kelet-Európán keresztül nyugatra, a mai Anglia és
Franciaország meg északnyugatra, a mai Észak-Európa, valamint északi irányba, KeletEurópa és Oroszország felé. Az indoeurópai törzsek új hazájukban keveredtek az
őslakossággal, de indoeurópai vallásuk és nyelvük játszotta továbbra is a vezető szerepet.
Az indiaiak szent könyveit, a Védákat, a görög filozófiai írásokat és az északi Snorri
istenekről szóló tanításait is rokon nyelven írták. Ám nemcsak a nyelvek között áll fenn
atyafiság. A nyelvek rokonságával együtt jár a gondolatok rokonsága is. Ezért használjuk az
indoeurópai népekkel kapcsolatban az indoeurópai kultúrkör elnevezést.
Az indoeurópaiak kultúráját mindenekelőtt a többistenhit határozta meg. Ezt hívjuk
politeizmusnak. Rokonságot fedezhetünk fel az istenek elnevezésében meg sok, a vallással
kapcsolatos szó és kifejezés között is. Nézzünk néhány példát!
A régi indiaiak egy Dyaus vagy Djausz nevű égistent tiszteltek. Görögül Zeusznak, latinul
Jupiternek (tulajdonképpen lovpater vagy Dispater, azaz lov atya), óészaki nyelven Tyrnek
hívták ugyanezt az istent. Ha jól megnézzük, akkor a Dyaus, Zeusz, lov és Tyr elnevezés
ugyanannak a szónak, a „fényes nappal” jelentésű ősi indoeurópai deinónak, mondhatni,
nyelvjárási változata.
Talán emlékszel, hogy a vikingek északon olyan isteneket tiszteltek, akik az ázok
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családjába tartoztak. Az isteneknek hasonló elnevezésű családját találjuk meg az egész
indoeurópai nyelvterületen, így szanszkritul aszuráknak, az iráni nyelveken pedig ahuráknak
hívták az isteneket. Szanszkrit nyelven ismerünk még egy szót, amely istent jelent, ez a déva,
az iráni nyelveken dév vagy daiv, latinul deus és óészakiul tivurr.
Északon a termékenységistenek külön csoportot alkottak (például Njörd, Frey és Freyja).
Őket vánoknak nevezték, ami rokonságot mutat a római termékenység-istennő, Venus
nevével. A szanszkritban is megtaláljuk e szavak megfelelőjét: vani, ami „örömet”, „vágyat”
jelent.
Hasonló rokonságot fedezhetünk fel az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó népek mítoszai
között is. Amikor Snorri az északiak isteneiről mesél, némelyik mítosz feltűnően emlékeztet a
2-3000 évvel korábbról ismert indiai mítoszokra. Persze Snorri mítoszait nyilván az északi
természet, míg az indiai mítoszokat az indiai természet hatja át. Ám mindegyiknek van egy
közös eredetre visszavezethető magja. A legszembeötlőbb közös vonás a halhatatlanság itala
és az istenek harca a káosz szörnyeivel szemben.
Ugyanilyen párhuzamok fedezhetők fel a különböző indoeurópai kultúrákban.
Világszemléletükre jellemző, hogy a világ a jó és rossz erők kibékíthetetlen harcára épül. Az
indoeurópaiak szívesen bocsátkoztak jóslatokba a világ sorsát illetően.
Az sem véletlen, hogy a görög filozófia is az indoeurópai kultúrához tartozó területen
alakult ki. Hiszen mind az indiai, mind a görög és az óészaki mítoszokban jellegzetesen
filozofikus, „spekulatív” szemléletre bukkanhatunk.
Megpróbáltak „betekintést” nyerni a világban lezajló folyamatokba. Azt a szót, amelyet a
„betekintésre”, vagyis a „tudásra” használtak, kultúráról kultúrára végigkövethetjük az
indoeurópai nyelvterületen. Szanszkritul a vidya jelenti ezt, ami azonos gyökerű a görög
ideával; talán emlékszel, hogy ez a szó milyen fontos szerepet játszott Platón filozófiájában.
Ebből ered a latin videó, ami egészen egyszerűen azt jelenti, hogy „látni”. (Manapság ez igen
gyakran csak annyit tesz, hogy a tévéképernyőt bámulni.) Angolból jól ismerjük a wise
(bölcs) és a wisdom (bölcsesség) szót. Németül ugyanezt a wissen jelenti. Norvégul a viten
szó jelöli a tudást. Tehát a norvég „viten” ugyanabból a tőből származik, mint a szanszkrit
„vidya”, a görög „idea” és a latin „videó”.
Ebből könnyen levonhatjuk azt a következtetést, hogy az indoeurópaiak számára a „látás”
volt a legfontosabb érzék. Az indiai, iráni, görög és germán irodalom tele van kozmikus
víziókkal. (Láthatod, hogy a „vízió”, látomás szavunk is a latin „video”-ból származik.)
Emellett az indoeurópai kultúráknak az is jellegzetes vonásuk, hogy megfestették vagy
megfaragták isteneik képmását.
Végül még egy közös dolog, a ciklikus történelemszemlélet. Ezt úgy kell értened, hogy
felfogásuk szerint a történelem „körbeforog”, ciklikusan változik, éppen úgy, ahogy az
évszakok, a tél és a nyár váltja egymást. Ennek megfelelően a történelemnek nincs igazán sem
kezdete, sem vége. A különböző világok örök körforgásban váltakoznak, hol keletkeznek, hol
pedig elpusztulnak.
Mindkét nagy keleti vallásnak, a hinduizmusnak és a buddhizmusnak is indoeurópai
gyökerei vannak, akárcsak a görög filozófiának. Nem véletlen tehát, ha számos jól látható
párhuzamot fedezünk fel a két keleti vallás, a hinduizmus és a buddhizmus, valamint a görög
filozófia között. A mai napig is erős filozófiai szemlélet jellemzi mind a hinduizmust, mind
pedig a buddhizmust.
A hinduizmusban és a buddhizmusban találkozunk a panteizmus gondolatával, vagyis hogy
az isteni mindenben jelen van, valamint azzal, hogy az ember az Istennel való egyesülést
vallási „betekintés”, „belátás” révén érheti el. (Gondolj csak Plótinoszra, Sofie!) Ennek
eszköze a meditáció, vagyis a mély önmagunkba merülés. Éppen ezért keleten a passzivitás és
a világtól való elvonulás a vallási eszmény. De a görögök között is sokan helyesnek tartották
az aszkézist, vagyis a vallási alapú szélsőséges önmegtartóztatást, mint a lélek megváltásához
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vezető utat. A középkor kolostorvilágát is a görög-római korban kialakult aszketikus
elképzelések alapozták meg.
Számos indoeurópai kultúrának fontos eleme a lélekvándorlás gondolata. Az indiaiaknak
2500 éve az a céljuk, hogy megváltást nyerjenek a lélekvándorlás alól. És bizonyára
emlékszel még arra, hogy Platón is hitt a lélekvándorlásban.

A sémik
Elérkeztünk a sémikhez, Sofie. Ugye sejted, hogy most egy másik nyelvcsaládról és
kultúráról fogunk beszélni? A sémik eredetileg az Arab-félszigetről származnak, de kultúrájuk
meghonosodott a világ számos más részén is. A zsidók több mint kétezer éven át hazájuktól
távol éltek. A sémi történelem és kultúra a kereszténységre és az iszlámra való hatása révén,
ezek elterjedésével óriási területen vált ismertté.
Mindhárom nyugati vallásnak – a zsidónak, a kereszténynek és az iszlámnak – közös sémi
gyökerei vannak. A mohamedánok szent könyvét, a Koránt és az Ótestamentumot rokon sémi
nyelven írták. Az Ótestamentum egyik szava az „isten” megjelölésére, az Elóhim, közös
szógyökből származik a mohamedánok Allah kifejezésével. (Ami egyébként egyszerűen
Istent jelent.)
Ami a kereszténységet illeti, itt már sokkal bonyolultabb kép tárul elénk. Természetesen a
kereszténységnek is sémi gyökerei vannak. Ám az Újtestamentumot görögül írták. A
keresztény teológiát, azaz a hittant, kialakulása idején a görög és a latin nyelv, ezáltal a
hellenisztikus filozófia befolyásolja.
Említettem már, hogy az indoeurópaiak hitére a többistenhit a jellemző. A sémiknél
viszont már igen korán kialakult az egyetlen istenben való hit, vagyis a monoteizmus. A zsidó
vallás, a kereszténység és az iszlám alapvető gondolata, hogy csak egy Isten létezésében
hisznek.
Van azonban még egy érdekessége a sémi kultúrkörnek. A sémik történelemszemléletét a
línearitás jellemzi, ami pontosan azt jelenti, hogy a történelmet egyenes vonalként fogják fel.
Isten valaha megteremtette a világot, ami egyben a történelem kezdetét jelentette. Ám a
világnak egyszer vége szakad, s az a nap lesz „az ítélet napja”, amikor Isten majd bíráskodik
élők és holtak felett.
A három nagy nyugati vallás különösen fontos jegye az a történelemszemlélet, amely
szerint Isten beavatkozik a történelem menetébe, hiszen annak szerepe nem más, mint hogy
lehetővé tegye Isten akaratának megvalósulását a világban. Ahogy egykoron Ábrahámot
elvezette az „ígéret földjére”, úgy irányítja az emberek sorsát a történelmen át az
„ítéletnapig”, amikor is a világban létező minden rossz megsemmisül.
A sémik az isteni küldetés tudatától áthatva írták több ezer éven keresztül történelmüket,
ami egyben „szent írásaik” magját is képezi.
Jeruzsálem a mai napig fontos vallási központja mind a zsidóknak, mind a
keresztényeknek és a mohamedánoknak. Ez is a három vallás közös eredetére utal.
Jeruzsálemben egyaránt találhatók zsinagógák, keresztény templomok és mohamedán
mecsetek. Éppen ezért szörnyű belegondolni, hogy Jeruzsálem miatt még mindig ezreknek
kell meghalniuk, mivel mindenki a magáénak akarja az „örök várost”. Talán az lenne a
legszerencsésebb, ha az ENSZ Jeruzsálemet közös vallási központtá nyilvánítaná. (A
filozófia-tanfolyam e gyakorlati oldaláról egyelőre nem szándékozom több szót ejteni. Ezt
hagyjuk inkább Hilde édesapjára. Bizonyára rájöttél már, hogy ENSZ-megfigyelőként
tartózkodik Libanonban. Egészen pontosan őrnagyként teljesít szolgálatot. Nem csodálnám,
ha bizonyos összefüggéseket kezdenél felfedezni. Másrészt viszont jobb, ha nem vágunk a
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dolgok elébe.)
Említettem már, hogy az indoeurópaiak számára a látás volt a legfontosabb érzék. A sémi
kultúrkörben ezzel szemben a hallás játszik döntő szerepet. Nem véletlen, hogy a zsidó
hitvallás így kezdődik: „Halljad, Izrael!” Az Ótestamentumban sokszor olvashatunk arról,
hogy az emberek „hallották” a Úr szavát. Az ótestamentumi próféták előszeretettel kezdték
kinyilatkoztatásaikat a következőképpen: „így szólott Jahve (Isten).” A kereszténységben is
fontossá válik Isten hangjának meghallása. Nem csoda, hogy mind a zsidó, mind a keresztény
és a mohamedán istentiszteleteken lényeges szerepe van a felolvasásnak, a „recitálásnak”.
Szó esett arról is, hogy az indoeurópaiak szívesen rajzolták, festették vagy faragták meg
isteneik képmását. Ezzel szemben a sémik tiltották istenük képi ábrázolását. Tehát tilos volt
Istent vagy a szentségeket lefesteni, kőbe vagy fába faragni. Az Ótestamentum is felszólít
arra, hogy az emberek ne faragják meg istenük képmását. E tiltás mind a mai napig érvényes a
zsidó és az iszlám vallásban. Az iszlám ezen túlmenően a fényképezést és a
képzőművészeteket is elutasítja. Abból indulnak ki, hogy az ember ne versenyezzen Istennel
az alkotás terén.
Azt már magad is tapasztalhattad, hogy a keresztény vallás viszont kedveli mind Isten,
mind pedig Jézus képi megjelenítését. Nem csoda, hiszen a kereszténységre nagy hatással volt
a görög-római világ is. (Az ortodox egyházban, így például Görögországban és
Oroszországban még manapság is tilos „faragott képeket”, tehát szobrokat és kereszteket,
stációkat állítani.)
A nagy keleti vallásokkal ellentétben a nyugati vallások óriási szakadékot látnak Isten és
az általa teremtett világ között. A nyugati vallások hívői számára nem a lélekvándorlás
körforgásából való kiszabadulás a cél, hanem a bűnöktől való megszabadulás. Vallási életüket
is inkább az imádság, a prédikációk meghallgatása és a vallásos iratok olvasása határozza
meg, nem pedig az elmélyülés, a meditáció.

Izrael
Kedves Sofie-m, igazán nem akarok versenyre kelni hittantanároddal. Inkább nézzük át
nagy vonalakban, amit a kereszténység zsidó alapjairól tudni kell.
Az egész azzal kezdődött, hogy Isten megteremtette a világot. Hogy ez miképpen történt,
megtalálod a Biblia első oldalain. Ám ezután az emberek fellázadtak Isten ellen. Ennek
nemcsak az lett a következménye, hogy Ádámot és Évát kiűzték a Paradicsomból. Halandóvá
is váltak.
Az emberek Isten iránti engedetlensége végigvonul a Biblián. Továbblapozva, Mózes
könyvében megtaláljuk a vízözönről és Noé bárkájáról szóló történeteket. Majd arról
olvashatunk, hogy Isten szövetséget kötött Ábrahámmal és az ő népével. E szövetség azon
alapul, hogy Ábrahám és törzse megtartja Isten törvényeit. Viszonzásul Isten megvédi
Ábrahámot és leszármazottait. A szövetséget később megújították, amikor Mózes a Sínaihegyen megkapta a törvényeket (mózesi törvények) tartalmazó kőtáblákat. Mindez 1200 évvel
Krisztus előtt történt. Ekkor az izraeliták már régóta az egyiptomiak fogságában sínylődtek,
de Isten segítségével visszakerültek Izraelbe.
Krisztus előtt 1000 körül – tehát évszázadokkal a görög filozófia kialakulását megelőzően
– három nagy izraeli királyról hallhatunk. Az első Saul, a második Dávid, a harmadik pedig
Salamon volt. Ez idő tájt egyesült Izrael népe egy királyságban, és különösen Dávid
uralkodása alatt jelentős politikai, katonai és kulturális hatalommá vált.
Amikor valaki király lett, a nép „felkente”, így kaphatta meg a Messiás, azaz „felkent”
címet. Vallási vonatkozásban tehát a király Isten és a nép között foglalt helyet mint közvetítő.
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A királyokat éppen ezért nevezték „Isten fiának”, az országot pedig „Isten országának”.
Ám Izrael fénykora nem tartott sokáig. A birodalmat egy északi (Izrael) és egy déli (Júdea)
részre osztották. Kr. e. 722-ben az asszírok elfoglalták az északi részt, amely ezzel elvesztette
politikai és vallási jelentőségét. A déli rész helyzete sem volt sokkal fényesebb, Kr. e. 586ban meghódították a babiloniak. A templomot lerombolták, és a lakosság nagy részét
Babilonba hurcolták. Ezt az időszakot, amely egészen Kr. e. 539-ig tartott, „babiloni
fogságként” tartják számon. A fogság után az emberek visszatérhettek Jeruzsálembe, ahol
hozzáfogtak egy új, hatalmas templom építéséhez. A zsidóság egészen az időszámításunk
kezdete körüli időkig folyamatosan idegen uralom alatt állt.
A zsidó népben felmerült a kérdés, hogy Dávid birodalma miért bomlott fel, és vajon miért
éri népüket egyik csapás a másik után. Pedig Isten ígéretet tett arra, hogy népét védelmezni és
oltalmazni fogja. Cserébe viszont Izrael népe megígérte, hogy betartja Isten törvényeit. Nem
találtak más magyarázatot, mint hogy Isten az engedetlenségükért büntette őket.
Kr. e. 750 körül tűntek fel az első próféták, akik szenvedélyes szónoklataikban Isten
büntetésével fenyegették a népet, mert nem tartotta meg az Úr parancsát. Eljön majd az idő,
amikor Isten ítélkezni fog Izrael felett. Az ilyen jóslatot nevezzük ítéletpróféciának.
Akadtak olyan próféták is, akik azt jövendölték, hogy Isten megmenti népének egy részét.
A „béke fejedelmét”, a béke királyát küldi el hozzájuk Dávid nemzetségéből. Így éleszti újra
Dávid birodalmát, amelyben boldog élet vár Izrael népére.
„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt”,
mondta Ézsaiás próféta Izrael népének. „Mert, ímé, sötétség borítja a földet és éjszaka a
népeket, de rajtad feltámad az Úr.” Az ilyen jövendőmondást hívják megváltó próféciának.
Összefoglalás következik. Izrael népe boldogságban élt Dávid királysága alatt. Ám amikor
csapások sorozata érte Izraelt, a próféták kinyilatkoztatták, hogy Isten új királyt küld nekik
Dávid nemzetségéből. Ő lesz a „Messiás”, más néven „Isten fia”, aki megszabadítja népét, és
Izraelt erős hatalomként támasztja fel. Az ő révén valósul majd meg Izraelben „Isten
országa”.

Jézus
Nos, Sofie, remélem, nem unod még. Ne feledd, kulcsszavaink továbbra is „Messiás”,
„Isten fia”, „megváltás” és „Isten országa”. Ám ezek akkoriban politikai fogalmak voltak!
Még Jézus idejében is sokan hittek abban, hogy eljön majd az új „Messiás”, aki politikai,
katonai és vallási vezetőként éppoly hatalmas lesz, mint hajdan Dávid király. Valóságos
nemzeti hősként várták a „Megváltót”, aki felszabadítja a zsidókat a római uralom alól.
Voltak azonban olyanok is, akik ennél kicsit messzebbre tekintettek. Már Krisztus előtt
néhány évszázaddal tevékenykedtek olyan próféták, akik a „Messiást” nemcsak a zsidóság, de
az egész világ megszabadítójának tekintették. Tehát nem pusztán azért jön majd el, hogy az
izraelitákat megszabadítsa az idegen uralomtól, hanem azért, hogy bűneitől, sőt a haláltól is
megszabadítsa az emberiséget. A „megváltás” szónak ilyen értelemben való használata az
egész hellenisztikus világban ismert volt.
És most beszéljünk Jézusról. Nem ő volt az egyetlen, aki a próféciák Messiásaként állt elő.
Jézus maga is használta az „Isten fia”, „Isten országa”, „Messiás” és „megszabadító”
kifejezést. Ezzel kapcsolódik ő is a régi prófétákhoz. Szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és
a nép megváltójaként ünnepeltette magát. Ezzel nyilvánvalóan arra a szertartásra kívánt
emlékeztetni, amely a királyok trónra lépését előzte meg. A nép fel is kente királyává.
„Elérkezett az idő”, mondta Jézus. „Isten országa közéig.”
Mindez fontos, de a lényeg most következik. Jézus annyiban különbözött a többi
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„messiástól”, hogy világosan tudtul adta, nem kíván magának sem politikai, sem katonai
hatalmat. Ezeknél sokkal fontosabb feladatot jelöltek ki számára. Megváltást és isteni
bocsánatot ígért mindenkinek. Ezért mondogatta az emberek között járva a vele szóba
elegyedőknek: „Bűneid megbocsátást nyernek.”
Jézus korában hallatlan volt az izraeliták között, hogy valaki ily módon ígérgesse a
bűnbocsánatot, s ráadásul Istent „apá”-nak (abba) szólítsa. Éppen ezért nem telt bele sok idő, s
az írástudók felemelték ellene szavukat, és elítélését követelték.
Még egyszer. Jézus korában sokan várták azt a Messiást, aki „tűzzel és vassal” hozza
vissza „Isten országát”. Az „Isten országa” kifejezés is végigvonul Jézus megnyilatkozásain,
de elképesztően tág értelemben. Azt mondta, hogy „Isten országa” nem más, mint az
embertársaink iránt érzett szeretet, gondoskodás a gyengékről és a szegényekről, valamint a
megbocsátás a bűnösöknek.
Jézus drámaian változtatott a szó régi, félig katonai jelentésén. Az emberek régóta várták,
hogy jön egy új hadvezér, aki bejelenti „Isten országának” eljövetelét. Ebben a helyzetben
jelent meg Jézus köpenyben és szandálban, és azt mondta, hogy „Isten országa” vagy „az új
szövetség” nem más, mint hogy „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”. Sőt még ennél is
messzebbre ment, azt kérte, hogy az emberek szeressék ellenségeiket is. Ha megütnek, ne
üssünk vissza, hanem tartsuk oda másik orcánkat is. És képesek legyünk megbocsátani, nem
hétszer, hanem hetvenhétszer.
Tanításait nem hazudtolta meg életvitelével. Nem érezte különbnek magát a társadalom
kivetettjeinél, szóba állt még az utcalányokkal, a megvesztegethető vámszedőkkel és a nép
politikai ellenfeleivel is. De még ennél is többet tett. Azt prédikálta, hogy még az apai
örökségét teljesen elherdáló gazfickónak vagy a megvesztegethető, aljas vámszedőnek is joga
van ahhoz, hogy Istenhez forduljon bocsánatért könyörögve. Isten kegyelme végtelen.
Sőt, Jézus továbbmerészkedett. Azt állította – és most kapaszkodj meg, Sofie –, hogy az
ilyen „vétkesek” sokkal inkább jogosultak, sokkal inkább érdemesek Isten bocsánatára, mint a
farizeusok és „nyárspolgárok”, akik folt nélküli becsületükkel hivalkodnak.
Jézus hangsúlyozta, hogy nem érdemelhetjük ki Isten kegyét. Nem válthatjuk meg
önmagunkat. (A görögök közül sokan hittek ebben!) Amikor Jézus hegyi beszédében
elmondja szigorú erkölcsi követeléseit, nemcsak azért teszi, hogy kinyilvánítsa Isten akaratát.
Azért is, mert szeretné megértetni az emberekkel, hogy Istennel szemben nem lehet jogra
vagy igazságosságra hivatkozni. Isten kegyelme határtalan, ám imával kell hozzá fordulnunk,
hogy kiérdemeljük bocsánatát.
Jézus személyének és tanításainak mélyebb elemzését meghagyom hittantanárod számára.
Nem lesz könnyű feladata. Remélem, sikerül bemutatnia Jézus valódi nagyságát. Zseniális
ügyességgel állítja szolgálatába kora nyelvét, miközben a régi példázatoknak más, tágabb
értelmet ad. Ezek után nem csoda, ha a keresztfán végezte. Radikális megváltói küldetése igen
sok érdeket és hatalmi pozíciót sértett, úgyhogy el kellett távolítani.
Szókratész esetében tapasztalhattuk, mennyire veszélyes, ha valaki eszük használatára
serkenti az embereket. Jézus azért vált veszélyessé, mert feltétel nélküli felebaráti szeretetre
és feltétel nélküli odaadásra buzdította az embereket. Manapság is tanúi lehetünk annak, hogy
a nagyhatalmaknak sokszor mennyire nem áll érdekében az olyan elemi emberi igények
kielégítése, mint a béke, a szeretet, a szegények ellátása ennivalóval és a megbocsátás az
állam ellenségeinek.
Emlékezz csak vissza, mennyire felháborodott Platón, amikor a legigazabb athéni
polgárnak életével kellett fizetnie tanításáért. A keresztény hit szerint Jézus volt az egyetlen
igaz ember, aki valaha is élt a világon. Mégis halálra ítélték. A keresztények úgy vallják, hogy
Jézusnak az emberek bűnei miatt kellett meghalnia. Ez az, amit gyakran Jézus „helyettesítő
szenvedésének” neveznek. Jézus a „szenvedő szolga”, aki magára vette az emberiség bűneit,
azért, hogy mi, emberek „megbékéljünk” Istennel, és megmeneküljünk haragjától.
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Pál apostol
Néhány nappal Jézus keresztre feszítése és eltemetése után mindenféle hírek kaptak
szárnyra azzal kapcsolatban, hogy feltámadt halottaiból. Ezzel azt bizonyította, hogy több volt
egyszerű embernél, hogy valóban „Isten fia”.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a keresztény egyház húsvét reggelén, Jézus feltámadásának
hírével születik meg. Már Pál apostolnál is olvashatunk erről. „Ha Krisztus nem támad fel,
küldetésünk semmivé, hitünk értelmetlenné válik.”
Ettől kezdve minden ember reménykedhet a test feltámadásában. Jézus halála volt az ára a
mi megváltásunknak. És most valami olyasmit mondok el, Sofie, amit feltétlenül jegyezz
meg. A zsidók nem hittek a lélek halhatatlanságában vagy a lélekvándorlás bármilyen
formájában. Ez görög – tehát indoeurópai – gondolat volt. A keresztény tanítás szerint nincs
olyasmi az emberben – például a lélek –, ami önmagában halhatatlan lenne. Az egyház hisz
„a test feltámadásában és az örök életben”, de ez kizárólag Isten csodája, amely megment
bennünket a haláltól és a „megsemmisüléstől”. Nem érdemeltük ki, és nem is valamilyen
természetes – velünk született – tulajdonságunk.
Az első keresztények hirdetni kezdték a Jézus Krisztusban való hit révén elérhető
megváltás evangéliumát, tehát, hogy Jézus tevékenységének köszönhetően hamarosan
elérkezik „Isten országa”. Most kell megnyerni az embereket Krisztus hitének. (A
„khrisztosz” szó görög fordítása a zsidó „messiás”-nak, tehát „felkent”-et jelent.)
A farizeus Pál csak néhány évvel Jézus halála után tért át a keresztény hitre. A görögrómai világban tett térítő utazásainak köszönhetően világvallássá tette a kereszténységet. Pál
tevékenységéről az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk. Hitvallásáról és a keresztények
számára megfogalmazott útmutatásairól abból a számos levélből értesülhetünk – ugyancsak a
Bibliából –, amelyeket az első keresztény közösségeknek írt.
Athénba is elvetődött. Úgyszólván besétált a filozófia fellegvárába. Állítólag
„megdöbbentette, hogy a város tele van bálványképekkel”. Meglátogatta az athéni zsidó
zsinagógát, vitába szállt az epikureus és sztoikus filozófusokkal. Ezek felvitték magukkal az
Areioszpagosz hegyre. Itt megkérdezték tőle, miféle új tanítás az, amit terjeszt. „Mert valami
idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek: meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek”.
El tudod képzelni a jelenetet, Sofie? Egy zsidó felbukkan Athén piacterén, és egy
megváltóról kezd beszélni, akit keresztre feszítettek, majd halála után feltámadt. Már Pál
athéni látogatása is előrevetíti a görög filozófia és a keresztény megváltás tanának
összeütközését. Ám Pálnak sikerült elbeszélgetnie az athéniakkal. Az Areioszpagoszon, az
Akropolisz büszke templomai alatt, a következő beszédet tartotta.
„Athéni férfiak! Minden tekintetben nagyon istenfélőnek látlak titeket. Mert mikor bejáram
és szemlélem a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, amelyre ez vala ráírva: Ismeretlen
Istennek. A kit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Az Isten, a ki
teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennyeknek és földeknek ura,
kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha
valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent. És az egész
emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén,
meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait. Hogy keressék az Urat, ha talán
kitapogathatnánk őt, és megtalálhatnánk, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem: mert
ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek:
Mert az ő nemzetsége is vagyunk. Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell
azt gondolnunk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás
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faragványához hasonlatos az istenség. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan
parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mivelhogy rendelt
egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt;
bizonyságot tévén mindenkinek, azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból.”
Pál Athénban, kedves Sofie! Láthatod, hogy a kereszténység hogyan kezdett beszivárogni
a görög-római világba. Valami egészen mást képviselt, mint az epikureus, sztoikus vagy
újplatonikus filozófia. Pál apostol azonban talált kapaszkodót ebben a kultúrkörben is. Azt
állítja, hogy minden emberben ott van Isten megtalálásának vágya. És ez a gondolat nem volt
új a görögök számára sem. Pál csak annyiban mondott újat nekik, hogy Isten megnyilatkozott
az embereknek, és valóban eljött közéjük. Nem pusztán „filozófiai Isten”, hogy csak
értelmünk segítségével érhetnénk el. És nem aranyból, ezüstből, kőből való bálvány. Ezekből
volt éppen elég az Akropoliszon és a piactéren. De az emberkéz emelte templomokban sem
érdemes keresni. Olyan Isten ő, aki valóságos, aki beavatkozik a történelem menetébe, és
meghal a kereszten az emberek bűneiért.
Miután Pál megtartotta beszédét az Areioszpagoszon, az Apostolok Cselekedeteiben arról
olvashatunk, hogy valaki kigúnyolta Pált, mert azt állította, hogy Jézus föltámadt halottaiból.
De voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy örömmel meghallgatják máskor is, amit Pál
ezzel kapcsolatban mondani tud. Voltak, akik hittek Pál tanításában, és csatlakoztak a
kereszténységhez. Az egyik megtért asszonyt Damarisznak hívták. Nevét érdemes
megjegyeznünk. Persze nemcsak nők tértek meg.
Pál folytatta misszióját. Alig néhány évtizeddel Jézus halála után már jelentős keresztény
közösségek voltak a legfontosabb görög és római városokban, így Athénban, Rómában,
Alexandriában, Epheszoszban, Korinthoszban. Három-négyszáz év leforgása alatt az egész
hellenisztikus világ keresztény hitre tért.

Hitvallás
Pál szerepe nemcsak hittérítőként volt fontos a kereszténység számára. Nagy befolyása volt
a keresztény közösségeken belül is, hiszen sokaknak volt szükségük szellemi vezetőre.
A Jézus halála utáni első években súlyos kérdésként merült fel, hogy keresztény hitre
térhetnek-e a nem zsidók, anélkül, hogy előbb a zsidó vallás útjára lépnének. Érthetőbben,
meg kell-e egy görögnek tartani a mózesi törvényeket? Pál szerint erre nincs szükség. A
kereszténység nagyobb jelentőségű annál, semhogy zsidó szektának tartsa bárki is. A
megváltás eszméje minden emberhez szól. Az Isten és Izrael közötti „régi szövetséget”
fölváltja az „új szövetség”, amely Jézus által Isten és minden ember között köttetett.
Ám ez idő tájt nem a kereszténység volt az egyetlen új vallás. Láthattuk, hogy a
hellenisztikus kultúrát a vallások keveredése hatotta át. Az egyház számára éppen ezért vált
fontossá, hogy összegyűjtse a keresztény tanokat. Azért volt szükség erre, hogy egyrészt
elhatárolódjanak más vallásoktól, másrészt elkerüljék a kereszténységen belül a szakadást. Így
keletkeztek az első hitvallások. A hitvallás a legfontosabb keresztény „dogmák”, más néven
tanok gyűjteménye.
Az egyik fontos dogma azt hirdeti, hogy Jézus egyszerre volt Isten és ember. Cselekedetei
arról tanúskodnak, hogy nem pusztán „Isten fia”, volt, hanem Isten maga. Emellett az
egyetlen „igaz embere aki osztozott az emberekkel sorsukban, és valóban szenvedett a
keresztfán.
Mondhatnánk, hogy ez tulajdonképpen ellentmondás. Ám az egyház küldetése éppen
abban állt, hogy bebizonyítsa Isten emberré válását. Jézus nem „félisten”, azaz félig emberi,
96

félig isteni lény volt. (A félistenekben való hit igen nagy népszerűségnek örvendett mind a
görög, mind pedig a hellenisztikus vallásokban.) Az egyház tanításai szerint Jézus
„teljességgel Isten és teljességgel ember” volt egyszerre.

Post scriptum
Megpróbálok rámutatni az összefüggésekre, Sofie. A kereszténység görög-római világba
való bebocsátásával a két kultúrkör drámai találkozásáról beszélhetünk, ami a történelem
menetében egyben kulturális váltást jelentett.
Kifelé járunk az ókorból. Az első görög filozófusok tevékenysége óta majdnem ezer év telt
el. Előttünk már a keresztény középkor, amely szintén majdnem ezer évig tartott.
Goethe, a német költő mondta egyszer, hogy „Aki háromezer éve / Nem vezeti számadását,
/ Ostobán, sötétben élje / Napjainak vonulását.” Nem szeretném, ha te is ezek közé tartoznál,
Sofie. Mindent megteszek annak érdekében, hogy megismerd világod történelmi gyökereit.
Csak így, ettől válhatsz emberré. Csak ettől lehetsz több egy csupasz majomnál. Csak így
kerülheted el, hogy üres térben lebegj.
„Csak így, ettől válhatsz emberré. Csak ettől lehetsz több egy csupasz majomnál…”
Sofie egy ideig még rejtekhelyén üldögélt, és a bokrok közötti apró nyílásokon át a kertet
bámulta. Már kezdte érteni, mennyire fontos, hogy az ember megismerje történelmi gyökereit.
Mint ahogy Izrael népe számára is fontos volt.
Önmagában nem más, mint esetleges ember. Ám amint megismeri történelmi gyökereit,
többé már nem lesz annyira esetleges.
Ő még csak néhány éve él ezen a bolygón. De ha az emberiség történelmét sajátjaként éli
meg, azon nyomban több ezer évessé válik.
Sofie fogta a gépelt szöveget, és kisurrant rejtekhelyéről. Boldogan keresztülvágtatott a
kerten, pár perc múlva már fent is volt a szobájában.
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A középkor
…ha nem jutunk el az út végéig, még nem jelenti azt, hogy eltévedtünk.
Sofie egy hétig semmit sem hallott Alberto Knox felől. Libanonból sem kapott több
képeslapot, de Jorunnel másról sem beszéltek, mint az Őrnagy-kunyhóban talált
képeslapokról. Jorunn egészen izgalomba jött. De mivel egy ideig semmi különös nem történt,
lelkesedése alábbhagyott, és ismét a leckeírás meg a tollaslabdázás vált fontossá számára.
Sofie pedig újra és újra végigolvasta az Albertótól kapott leveleket, remélve, hogy ráakad
valamire, ami jobban megvilágítja Hilde szerepét. Így legalább lehetősége nyílt arra, hogy
alaposabban megeméssze, amit az ókori filozófiáról olvasott. Többé már nem okozott gondot
számára, hogy megkülönböztesse egymástól Démokritoszt, Szókratészt, Platónt és
Arisztotelészt.
Május 25-én, pénteken a tűzhely körül sürgölődött, hogy elkészüljön a vacsorával, mire
anyja hazaér. Megegyezésük szerint minden pénteken ő főzte a vacsorát. Aznap hallevest
készített, halgombóccal és sárgarépával. Nem túl bonyolult étel.
Odakint feltámadt a szél. Leveskavargatás közben kinézett az ablakon. A nyírfák úgy
hajladoztak, mint a gabonatábla az erős szélben.
Valami az ablakkerethez csapódott. Sofie odanézett. A szél egy papírdarabot fújt az
ablakra.
Amikor Sofie odament, felismerte, hogy egy képeslap. Az üvegen keresztül is tisztán ki
lehetett venni a címzést: Hilde Möller Knag, C/O Sofie Amundsen…
Erre igazán nem számított. Kinyitotta az ablakot, és a képeslapért nyúlt. Csak nem a déli
széllel érkezett, egyenesen Libanonból?
Ezt a képeslapot is június 15., péntekre dátumozták. Sofie levette a fazekat a kályháról, és
leült az asztalhoz. Olvasni kezdett.
Kedves Hilde! Nem tudom, tart-e még a születésnapi ünneplés, amikor kézhez kapod ezt a
képeslapot. Mindenesetre remélem, hogy igen, és nem a nagy nap után kapod meg. Sofie
számára egy vagy két hét nem biztos, hogy nekünk is ugyanennyi időt jelent. Szent Iván napján
érkezem haza. Majd együtt üldögélünk a lugasban, és nézzük a tengert. Sok mindenről kell
beszélgetnünk, kislányom. Üdvözlettel apád, akinek már nagyon elege van a zsidók,
keresztények és mohamedánok közötti évszázados küzdelemből. Újra meg újra emlékeztetnem
kell magam arra, hogy mind a három vallás Ábrahámig vezeti vissza gyökereit. Hát szerinted
akkor nem ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak valamennyien? Itt lenn a földön Káin és Ábel
még mindig nem vetett véget az egymás elleni küzdelemnek.
P. S. Megkérhetnélek, hogy üdvözöld a nevemben Sofie-t? Szegény gyermek, azt hiszem,
még mindig nem értette meg az összefüggéseket. Na és te, kislányom?
Sofie kimerülten borult az asztalra. Bizony így igaz, még nem értette az összefüggéseket.
Lehet, hogy Hilde már mindent ért?
Ha Hilde édesapja arra kérte lányát, hogy üdvözölje Sofie-t, akkor Hilde bizonyára többet
tud Sofie-ról, mint Sofie róla. Az egész annyira bonyolultnak tetszett, hogy Sofie jobbnak
látta, ha visszatér a vacsorafőzéshez.
Furcsa… egy képeslap, amely csak úgy az ablaküvegnek verődik… légipostán érkezett, a
szó szoros értelmében.
Amikor visszatette a fazekat a tűzhelyre, megcsörrent a telefon.
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Hátha apa!, villant át Sofie agyán. Bárcsak hazajönne! Elmesélhetné neki a sok titokzatos
dolgot, ami az utóbbi időben történt vele. De az is lehet, hogy Jorunn az, vagy az édesanyja…
Odarohant a készülékhez.
– Sofie Amundsen.
– Én vagyok – hallatszott a másik oldalról.
Sofie három dologban biztos volt, a hang nem az apjáé. Viszont férfihang. Olyan férfihang,
amelyet már hallott azelőtt.
– Mégis, ki? – kérdezte.
– Alberto Knox.
– Ó…
Sofie hirtelen nem tudta, mit válaszoljon. Tényleg úgy csengett, mint az a hang, amit a
videón is hallott.
– Valami baj van?
– Nem, dehogy…
– Ezentúl nem írok több levelet.
– Pedig nem tettem békát a postaládába.
– Ezentúl személyesen találkozunk. Sietnünk kell.
– Miért?
– Hilde édesapja hamarosan bekerít bennünket.
– Hogyhogy bekerít?
– Minden módon. Együtt kell működnünk, Sofie.
– Hogyan?
– De addig nem nagyon tudsz segíteni, amíg nem beszéltem neked a középkorról. Sőt, el
kell érnünk a reneszánszig és a XVII. századig. És akkor még mindig ott van Berkeley, akinek
kulcsszerepe lesz a történetben.
– Nem az ő arcképe függ az őrnagy kunyhójának falán?
– De igen, az övé. Talán éppen az ő filozófiája miatt kell megvívnunk a csatát.
– Olyan ez, mint egy háborús kihívás!
– Én inkább szellemi küzdelemnek nevezném. Fel kell keltenünk Hilde figyelmét, és meg
kell próbálnunk átállítani őt a mi oldalunkra, mielőtt édesapja visszaérkezne Lillesandba.
– Semmit sem értek.
– Talán a filozófusok majd fölnyitják a szemed. Találkozzunk a Mária-templomban holnap
hajnalban, pontosan 4 órakor. De gyere egyedül, gyermekem.
– Az éjszaka kellős közepén? – …klikk.
– Halló?
Letette! Letette a kagylót! Sofie visszarohant a tűzhelyhez. Éppen idejében érkezett. A
leves már majdnem kifutott. Gyorsan beleöntötte a halgombócokat és a sárgarépát, majd
takarékra állította.
A Mária-templomba? Hiszen az egy régi középkori kőtemplom. Sofie eddig úgy tudta,
hogy kizárólag hangversenyeket rendeznek benne, egészen különleges alkalmakkor esetleg
istentiszteleteket. Nyaranta turisták látogatják. De arról még sohasem hallott, hogy éjszaka is
nyitva lenne.
Mire édesanyja hazaérkezett, a legfrissebb libanoni képeslap is szekrénye legfelső polcára
került a többi, Albertótól és Hildétől származó dolog mellé. Ebéd után átment Jorunnhöz.
– Különös dolgot kell kérnem tőled – vágott bele a közepébe, amikor barátnője ajtót
nyitott.
Többet nem akart elárulni, míg be nem csukódott mögöttük Jorunn szobájának ajtaja.
– Nem tudom, mit fogsz szólni hozzá – folytatta Sofie.
– Kezdd az elején.
– Kénytelen vagyok azt mondani anyának, hogy nálatok alszom ma éjjel.
99

– Örülök neki.
– De ez valójában nem igaz, érted? Máshová kell mennem.
– Hát ez már nem hangzik valami jól. Csak nem fiúügy?
– Nem, éppenséggel Hilde-ügy.
Jorunn morgott valamit, de Sofie keményen a szemébe nézett.
– Este eljövök – mondta még egyszer. – De három felé ki kell osonnom valahogy. Jobb, ha
felkészülsz arra is, hogy fedezz, ha szükséges.
– De hát hová mész, Sofie? És mit tervezel?
– Bocs, ez szigorúan titkos.
Soha nem jelentett gondot, ha Sofie a barátnőjénél töltötte az éjszakát. Éppen ellenkezőleg.
Néha az volt az érzése, hogy anyja szívesen marad a házban egyedül.
– De ebédre hazaérsz, ugye? – Ez volt anyja egyetlen kérdése.
– Ha nem, akkor tudod, hol keressél – válaszolta Sofie. Nem is értette, miért mondja ezt.
Hiszen épp ez volt a legkényesebb pont.
Az ott alvás Jorunnél éppen úgy indult, mint máskor, éjszakába nyúló bizalmas
beszélgetéssel. Most csak annyi volt a különbség, hogy amikor egy órakor végre lefeküdtek,
Sofie beállította az órát negyed négyre.
Jorunn is felébredt az óracsörgésre.
– Légy óvatos – suttogta a sötétben.
Sofie elindult. A Mária-templom több kilométerre esett Jorunnék házától. Noha csak két
órát aludt, mégis éber volt. Keleten a dombok felett keskeny rózsaszín csík jelent meg.
Négyre járt, amikor megállt a templom bejárata előtt. Nyitva volt!
Odabenn sötét és mélységes csend honolt. Az üvegablakon keresztül kékes fény szűrődött
be, keskeny sávjában apró porszemcsék csillantak meg. Mintha vékony fénygerendák
támasztották volna belülről a templomot. Sofie beült egy padba, éppen a templomhajó
közepén. Csendben üldögélt, és az oltárt bámulta, amelynek egyetlen dísze egy tompa
színekkel festett kereszt volt.
Sofie várt. Egyszerre csak megszólalt az orgona. Sofie nem mert megfordulni. Úgy
hangzott, mint egy nagyon-nagyon régi zsoltár. Nyilván a középkorból, gondolta.
Pár perc múlva ismét elcsendesedett minden. Ám hamarosan közeledő léptek zaja hangzott
fel mögötte. Forduljon meg? Tekintetét inkább a megfeszített Jézusra szegezte.
A lépések elhaladtak mellette. Valaki végigsétált a templomon. Barna barátcsuhát viselt.
Sofie meg mert volna esküdni rá, hogy egy valódi középkori szerzetes.
Félt, de nem rémült meg. A barát félkörben elhaladt az oltár előtt, majd fellépett a
szószékre. Onnan nézett le a kislányra, és mondott valamit latinul.
– Glória patri et filio et spiriti sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper in saecola
saecolorum.
– Mondd már valami érthetőbb nyelven, vén kecske? – kiabálta mérgesen Sofie.
Hangja visszaverődött az ódon falakról.
Sofie rádöbbent, hogy a barát csak Alberto Knox lehet. Elszégyellte magát, hogy ennyire
közönséges szavakat használt egy ilyen régi templomban. Csakhogy Sofie félt, és ha az ember
fél, jólesik véteni bizonyos tabuk ellen.
– Csendesebben!
Alberto felemelte egyik kezét, akár a papok, amikor azt szeretnék, hogy a hívők helyet
foglaljanak.
– Hány óra van, gyermekem? – kérdezte.
– Öt perccel múlt négy – felelte Sofie. Már nem félt.
– Akkor itt az idő. Kezdődhet a középkor.
– A középkor négy órakor kezdődik? – kérdezte elhűlve Sofie.
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– Igen, négy óra körül. Nemsokára öt, majd hat óra lesz. Mégis, mintha megállt volna az
idő. Lesz majd nyolc, kilenc, sőt tíz óra is. De még mindig tart a középkor, érted? Talán úgy
véled, elég korán van ahhoz, hogy végre új nap kezdődjék. Igen, sejtem, mire gondolsz. De
most hétvége van, egyetlen hosszú hétvége. Tizenegy, tizenkettő és tizenhárom óra. A
középkor fénykora. Ekkor építették meg Európa hatalmas katedrálisait. Csak tizennégy órakor
kezdtek kibontakozni valami újnak a jelei. És a hosszú középkor lassan véget ér.
– Ha jól értettem, tíz órán át tartott a középkor – mondta Sofie.
Alberto helyeslőn intett a fejével, amely előbukkant a barna csuhából, és végigjáratta
tekintetét a hívők közösségén, amely pillanatnyilag csupán egy tizennégy éves lányból állt.
– Tételezzük fel, hogy egy óra száz esztendővel egyenlő. Jézus éjfél körül született. Pál fél
egy körül kezdte meg hittérítői tevékenységét, és úgy negyedórával később halt meg
Rómában. Három óra felé már betiltották a keresztény egyházat, ám 313-ban a kereszténység
a Római Birodalomban törvényesen elismert vallássá vált. Ez Nagy Konstantin (Constantinus)
alatt történt. A jámbor lelkű császárt azonban csak sokkal később, halálos ágyán keresztelték
meg. A kereszténység 380-tól fokozatosan a Római Birodalom államvallása lett.
– Nem bomlott fel még a Római Birodalom?
– Ekkor már eresztékeiben recsegett-ropogott, hogy úgy mondjam. Nemsokára a
történelem egyik legfontosabb kulturális változása következik. AIV. században két dolog
veszélyeztette a birodalmat. Kívülről az észak felől közeledő barbár törzsek, belülről magának
a birodalomnak a válsága. Konstantin 330-ban Rómából a keleti Konstantinápolyba helyezi a
birodalom székhelyét. A várost ő maga alapította a Fekete-tenger bejáratánál. „Második
Róma”-ként emlegették. 395-ben két részre osztották a birodalmat. Nyugati felének Róma, a
keletinek Konstantinápoly lett a fővárosa. Rómát 410-ben fölégették a barbárok, 476-ban
pedig megbukott a Nyugatrómai Birodalom. A Keletrómai Birodalom mint államalakulat,
1453-ig létezett, amikor is a törökök elfoglalták.
– Akkor kapta a város az Isztambul nevet?
– Valahogy úgy. Tanácsos még egy évszámot megjegyeznünk, az 529. évét. Az egyház
ekkor záratta be Platón Akadémiáját Athénban. Ugyanebben az évben alapították meg a
Benedek-rendet. Ez volt az első nagy szerzetesrend. Az 529. év jelképértékű az egyház görög
filozófia elleni fellépését illetően. Ettől kezdve csak a kolostorokban lehetett tanítani,
szemlélődni és magukba vonulni az embereknek. Fél hat felé járunk…
Sofie most már értette, mit akar Alberto az örökös időjelzéssel. Az éjfél jelentette a 0. évet,
egy óra Kr. u. 100-at, hat óra egyenlő a Kr. u. 600. évvel, tizennégy óra pedig nem más, mint
az 1400. év Krisztus után…
Alberto még nem fejezte be.
– A középkor azt az időszakot jelöli, amely két másik kor között foglal helyet. A kifejezés
egyébként a reneszánszban keletkezett. A középkort valóságos ezeregy éj szakaként élték
meg, amely az ókor és a reneszánsz között telepedett Európára. A „középkori” jelző
manapság is sokszor a tekintélyelvű, a merev szinonimájaként szerepel. Mások ezeréves
csírázási időszaknak tekintik. Például az iskolarendszer a középkorban kezdett formálódni.
Már a korai középkorban megalapították az első kolostori iskolákat. 1100 táján jelentek meg a
székesegyházakhoz kapcsolódó iskolák, és 1200 körül az első egyetemek. Az egyetemeket a
mai napig különböző fakultásokra, karokra osztják, éppen úgy, mint a középkorban.
– Ezer év igazán hosszú idő.
– A kereszténységnek időre volt szüksége, hogy behatoljon az emberek tudatába. A
középkorban alakultak ki a nemzetek. Várak és városok nőttek ki a semmiből. És ott van a
számtalan büszke fejedelem, fenséges király, a bátor lovagok, merész szüzek, a templomok
üvegablakainak névtelen festői és a zseniális orgonaépítők. És akkor még nem is beszéltünk a
kolostorokban élő szerzetesekről, a keresztes vitézekről és még sok-sok okos asszonyról.
– A papokat miért nem említetted?
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– Örülök, hogy felfigyeltél erre. Norvégiába az 1000. év előtt nem ért el a kereszténység.
Ám túlzás lenne azt állítani, hogy Norvégia azonnal keresztény országgá vált. Még sokáig
éltek régi pogány elképzelések a keresztény felszín alatt, közülük sok összekeveredett a
keresztény rítusokkal. Például a norvég karácsony a mai napig egyszerre tartalmaz pogány
(óészaki) és keresztény elemeket. Olyan ez, akár a házasság. És ahogyan a házasságok
többségében a házastársak hasonlítani kezdenek egymásra, úgy illeszkedik a karácsonyi
kalács, a karácsonyi malac és a karácsonyi sör a háromkirályokhoz és a betlehemi istállóhoz.
Ki kell azonban emelnünk, hogy az életszemléletet ezentúl alapvetően a kereszténység
határozta meg. Éppen ezért a középkorról mint egységes keresztény kultúráról beszélünk.
– Ezek szerint nemcsak sötét és szomorú kor volt?
– A Nyugatrómai Birodalom bukása utáni első néhány száz év valóban a hanyatlás
időszaka. A Római Birodalom magas kulturális szintet képviselt hatalmas városaival, kiépített
csatornarendszerével, közfürdőivel és közkönyvtáraival. Építészetéről nem is beszélve. A
középkor korai évszázadaiban mindez veszendőbe ment. A hanyatlás érintette a
kereskedelmet és a pénzforgalmat is. A gazdaságban új rendszer, a feudális gazdálkodás csírái
bontakoztak ki. E gazdálkodás lényege az volt, hogy a földesúr a tulajdonában levő birtokot
földművesekkel dolgoztatta meg, akik ebből tartották fenn magukat. A kezdeti időszakban a
lakosság száma is rohamosan csökkent. Róma az ókorban milliós város volt, míg a VII.
században ennek töredékére, 40 000-re fogyott lakosainak száma. E csekély számú ember élt
továbbra is az egykori világváros fénykorából megmaradt büszke épületek maradványai
között. Ha építőanyagra volt szükségük, szereztek a régi épületek falaiból. Korunk régészei
persze jobban örültek volna annak, ha a korai középkor emberei inkább érintetlenül hagyják
az ókori épületmaradványokat.
– Utólag mindig könnyű okosnak lenni.
– Róma már a IV. században sem volt többé politikai nagyhatalom. Ám Róma püspöke
továbbra is a katolikus egyház feje maradt. Elnyerte a „papa” (pápa), azaz „apa” megjelölést.
Ettől fogva Jézus földi helytartójának tekintették, Róma pedig a katolikus egyház fővárosa
lett. Kevesen akadtak, akik szembe mertek volna szállni Rómával. Az újonnan létrejött
országok egyes uralkodói azonban egyre nagyobb hatalomra tettek szert, s így megnőtt a
bátorságuk, hogy fellépjenek az erős egyházi hatalom ellen. Például a mi Sverre királyunk is
ezek közé tartozott… Sofie a tudós barát arcát fürkészte.
– Ugye azt mondtad, hogy az egyház bezáratta Platón athéni Akadémiáját. Ezzel
megfeledkeztek az összes görög filozófusról?
– Csak részben. Az egyik helyen tudtak néhány Arisztotelész-szöveg létezéséről, máshol
néhány Platón-művet őriztek. Ám a régi Római Birodalom három különböző kulturális
egységre bomlott fel. Nyugat-Európa kultúrája latin nyelvű keresztény kultúra volt, Rómával
mint központtal, Európa keleti része görög nyelvű keresztény kultúra, Konstantinápoly
központtal. A város később a görög Bizánc elnevezést kapta. Innen ered a bizánci középkor
elnevezés, amely megkülönbözteti az egykori Keletrómai Birodalom területén kialakult
kultúrát az Európa nyugati felén létező kultúrától, amelyet a római katolikus középkor néven
emlegetnek. Észak-Afrika és a Közel-Kelet is a Római Birodalom része volt egykor. Ez a
terület a középkor kialakulása idején az arab nyelvű mohamedán kultúra befolyása alá került.
Mohamed halála után, 632-től az egész Közel-Keleten és Észak-Afrikában az iszlám vált
vezető vallássá. Természetesen az iszlámnak is kialakultak a szent városai, Mekka, Medina,
Jeruzsálem és Bagdad. Kultúrtörténeti szempontból igen érdekes, hogy az arabok elfoglalták a
régi hellén várost, Alexandriát is. Nem véletlen, hogy a középkorban az arabok játszották a
vezető szerepet az olyan tudományágakban, mint a matematika, a kémia, a csillagászat és az
orvostudomány. Elég, ha csak arra hívom fel a figyelmed, hogy a mai napig arab számokkal
számolunk. Az arab kultúra tehát jelentős területen fölénybe került a keresztény kultúrával
szemben.
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– Továbbra is érdekelne, mi történt a görög filozófiával.
– Képzelj magad elé egy hatalmas folyamot, amely ideiglenesen három részre szakad,
mielőtt ismét egyesülne.
– Elképzeltem.
– Akkor azt is el tudod képzelni, hogyan vette át a görög-római kultúra eredményeit
nyugaton a római katolikus kultúra, keleten a Keletrómai, majd a Bizánci Birodalom, délen
pedig az arab kultúra. Bár igen leegyszerűsített a magyarázat, de végül is azt mondhatjuk,
hogy az újplatonizmus nyugaton, Platón filozófiája keleten, Arisztotelész tanítása pedig délen,
az arab világban maradt fenn. A három folyóágban tehát megőrződött valami az egészből. A
dolog érdekessége főként az, hogy a három folyóág majd egyesül Észak-Itáliában. Az arab
kultúra Spanyolországon át, a görög befolyás Görögországon és Bizáncon át érkezik. És már
kezdődhet is a „reneszánsz”, az antik kultúra újjászületése. Az ókor kulturális eredményei ily
módon átvészelték a középkor hosszú időszakát.
– Értem.
– De ne vágjunk elébe a dolgoknak. Beszéljünk előbb a középkor filozófiájáról is,
gyermekem. Le is megyek erről a szószékről.
Sofie már kezdte érezni a szemén, hogy csak néhány órát aludt. Mintha álmot látott volna,
amikor a furcsa barát lekászálódott a Mária-templom szószékéről.
Alberto először odament az oltárlépcsőhöz. Rápillantott az oltárra, közepén a régi
kereszttel. Utána Sofie-hoz fordult, és lassú léptekkel elindult lefelé, majd helyet foglalt Sofie
mellett a padon.
Sofie nagyon furcsának találta, hogy ennyire közel vannak egymáshoz. A barátcsuha alól
barna szempár nézett rá. Alberto középkorú, fekete hajú, kecskeszakállas férfi volt.
„Ki vagy te? – kérdezte magában Sofie. – Miért avatkoztál bele az életembe?”
Miközben így üldögéltek, és a templom festett üvegablakain egyre több és több fény
szűrődött be, Alberto a középkor filozófiájáról kezdett beszélni.
– A keresztény tanok igazságát a középkor filozófusai tulajdonképpen adottnak tekintették.
Arról van szó, hogy vagy hiszünk a keresztény tanításban, vagy pedig értelmünk segítségével
próbálunk közeledni hozzá. Nézzük meg most, hogyan viszonyul egymáshoz a görög filozófia
és az, amiről a Bibliában olvashatunk. Van-e ellentmondás a Biblia tanítása és aközött, amit
értelmünk sugall? Vagyis összeegyeztethető-e a hit a tudással? Szinte az összes középkori
filozófia vizsgálódásainak középpontjában ez áll.
Sofie türelmetlenül bólintott. Már válaszolt egyszer a hit és a tudás viszonyáról szóló
kérdésre a hittandolgozatban.
– Lássuk, hogyan viszonyul e kérdéshez a két legnagyobb középkori filozófus. Kezdjük
Szent Ágostonnal. Az ő életén keresztül (354-430) remekül bemutatható a késői antik világ
utolsó néhány éve és a korai középkor kezdete. Ágoston egy észak-afrikai kisvárosban,
Tagastéban született, de már 16 évesen elhagyta szülővárosát, és Karthágóba ment tanulni.
Később Rómába, majd Milánóba utazott, élete utolsó éveit pedig Hyppo püspökeként,
Karthágótól néhány mérföldnyi távolságban töltötte. Nem keresztényként született. Sok
filozófiai és vallási mozgalomban vett részt, mire megkeresztelkedett.
– Mondanál néhány példát?
– Egy időben manicheus volt. Ez egy jellegzetes késői antik kori szekta volt. Lényege egy
félig filozófiai, félig vallásos megváltástan, amely a világ kettéosztottságán alapul. Eszerint a
világ két részből, jóból és rosszból, fényből és sötétségből, szellemből és anyagból áll. Az
emberek szelleműkkel képesek az anyagi világ fölé emelkedni, így alapozzák meg a lélek
megváltását. A jó és rossz dolgok közötti világos határvonal nem nyugtatta meg a fiatal
Ágostont. Leginkább az foglalkoztatta, honnan ered a gonosz. Egy időben a sztoikus filozófia
híveként úgy tartotta, hogy nincs ilyen éles különbség a jó és a rossz között. Rá is nagy
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hatással volt a másik nagy késő antik filozófiai irányzat, az új-platonizmus. Itt találkozott
annak gondolatával, hogy a lét isteni természetű.
– És így lett belőle újplatonista püspök?
– Hát, nem is állsz olyan messze az igazságtól. Először is keresztény lett. De Ágoston
keresztény gondolkodásmódját ugyancsak áthatják az újplatonikus tanok. Így jól láthatod,
hogy egyáltalán nincs éles törés a görög és a középkori filozófia között, legalábbis az új
korszak kezdetén. A görög filozófia számos tanítását az Ágostonhoz hasonló egyházatyák
mentették át az új korszakba.
– Ezzel azt akarod mondani, hogy Ágoston ötven százalékban keresztény és ötven
százalékban újplatonikus volt?
– Ő erről azt mondta volna, hogy száz százalékig keresztény. Viszont nem látott éles
ellentétet Platón filozófiája és a keresztény tanok között. Szerinte Platón nézetei és a
kereszténység között olyan feltűnő a hasonlóság, hogy azon gondolkodott, vajon Platón nem
ismerte-e az Ótestamentumot. Ez persze több mint kétséges. Inkább úgy fogalmazhatnánk,
hogy Ágoston „keresztelte meg” Platónt.
– Tehát nem mondott búcsút semminek, aminek köze volt a filozófiához, még akkor sem,
amikor már keresztény lett?
– De rámutatott arra, hogy hol vannak azok a határok, ameddig bizonyos vallási
kérdésekben értelmünk még használható. A kereszténység olyan isteni misztérium, amelyhez
csak hitünk által közeledhetünk. Viszont ha hiszünk a kereszténységben, Isten megvilágíthatja
lelkünket, hogy természetfeletti tudást szerezhessünk róla. Ágoston maga is tapasztalta a
filozófia korlátait. Lelke csak akkor nyugodott meg, amikor felvette a keresztény hitet.
„Lelkünk nyugtalan, amíg nyugalomra nem lel benned” – írta.
– Nem értem, hogyan lehet Platón idea tanát összeegyeztetni a kereszténységgel – vetette
közbe Sofie. – Mi lesz akkor az örök ideákkal?
– Ágoston kijelenti, hogy Isten a világot a semmiből teremtette. Ez bibliai gondolat. A
görögök hajlamosak voltak inkább azt elfogadni, hogy a világ mindig is létezett. Ám mielőtt
Isten megteremtette volna a világot, gondolataiban már léteztek az ideák, vélekedett Ágoston.
A platóni ideákat Istennek adva mentette meg Platón örök ideákról szóló elképzelését.
– Hát ez igazán cseles.
– Ráadásul pompásan ábrázolja azt a küzdelmet, amelyet az egyházatyák folytattak a zsidó
és görög gondolkodásmód összeegyeztetéséért. Ily módon két kultúra polgárai voltak.
Ágoston a rosszról alkotott véleményében is az újplatonizmust követte. Akárcsak Plótinosz, ő
is úgy gondolta, hogy a rossz nem más, mint Isten hiánya. Olyasmi, ami nem létezik
önmagában, olyasmi, ami nincs. Isten alkotása csak jó lehet, vélte Ágoston. Vagyis az ő
szavaival: „A jóakarat Isten műve, a bűnös akarat nem más, mint elpártolás Isten művétől.”
– Az embernek szerinte is isteni természetű a lelke?
– Igen is meg nem is. Ágoston szerint áthatolhatatlan a szakadék Isten és a világ között. Ily
módon bibliai alapokra helyezkedik Plótinosszal szemben, aki azt vallotta, hogy minden egy.
De ő is úgy véli, hogy az ember szellemi lény. Teste az anyagi világ része, ahol „a rozsda és a
moly emészt”, de van lelke, amely megismeri Istent.
– És mi lesz az ember lelkével a halál után?
– Ágoston szerint a bűnbeesés óta az emberi faj kárhozatra van ítélve, ennek ellenére Isten
úgy döntött, hogy néhányukat mégis megmenti az örök kárhozattól.
– Az a véleményem, hogy ennyi erővel nyugodtan megmenthetné az egész emberiséget –
szólalt meg Sofie.
– Véleményedet Ágoston azzal utasítaná vissza, hogy az embernek nincs joga Isten
művének bírálatához. Ezzel kapcsolatban Pál apostol rómaiakhoz írott levelére utal.
„Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a
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készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így? Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma
az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig
becstelenségre csináljon?”
– Ezek szerint Isten ott ül fenn az égben, és az emberekkel szórakozik. Ha nem tetszik neki
valamelyik teremtménye, hát kidobja a szemétbe.
– Ágoston szerint egyetlen ember sem érdemelheti ki Isten bocsánatát. Isten ennek ellenére
kiválaszt közülük néhányat, és megmenti az örök kárhozattól. Számára nem titok, ki az, aki
megmenekül, és ki az, aki kárhozatra jut. Már jó előre elhatározza. Láthatod, agyag vagyunk
Isten kezében. Sorsunk az ő kegyelmétől függ.
– Ezek szerint Ágoston a régi sorshithez nyúlt vissza.
– Nem mondom, hogy nincs igazad. De Ágoston nem az embernek tulajdonítja sorsa
alakulását. Tanácsa szerint úgy kell élnünk, hogy életvitelünkön észrevegyük, hogy a
kiválasztottak közé tartozunk. Nem tagadja, hogy az embernek szabad akarata van. Ám úgy
véli, Isten előre meghatározza, hogyan fogunk élni.
– Nem igazságtalan ez egy kicsit? – kérdezte Sofie. – Hiszen Szókratész azt állította, hogy
az embereknek azonosak a lehetőségeik, mert értelmük is egyforma. Ágoston viszont két
csoportba osztja az embereket. Az egyik csoportba tartozókat megváltja Isten, a másik
csoportba tartozókat kárhozatra ítéli.
– Hát, bizony. Nos, Ágoston teológiájával egy csöppet távolabb kerültünk az athéni
humanizmustól. De nem Ágoston osztotta két csoportra az embereket. Szemlélete a Biblia
megváltásról és kárhozatról szóló tanításán alapul. Egyik nagyszabású művében, amely Az
Isten városáról címet viseli, részletesen kifejti, hogyan érti ezt.
– Hadd hallom!
– Az „Isten városa” vagy „Isten országa” kifejezést a Bibliában olvashatjuk, Jézus életével
kapcsolatban már szóba került. Ágoston szerint a történelem nem másról szól, mint „Isten
városának” és a „földi városnak” a harcáról. A két „város” nem politikai államalakulat, amely
igen különbözik egymástól. Minden egyes emberben megvívják hatalomért folyó harcukat.
„Isten városa” többé-kevésbé jelen van az egyházban, míg a „földi város” az adott
államalakulatban, például a Római Birodalomban, amely Ágoston életében indult bomlásnak.
Elképzelését igazolták a középkor folyamán egyre nyilvánvalóbbá váló harcok az egyház és
az állam között. „Az egyházon kívül nem találsz megváltást” – hirdették. Ágoston „Isten
városa” tehát azonossá vált az egyházzal mint szervezettel. Először csak a XVI. században, a
reformáció idején emelték fel szavukat az emberek az ellen, hogy Isten kegyelmét csak az
egyház közvetítésével érhetik el.
– Éppen itt volt az ideje, hogy tiltakozzanak.
– Jegyezzük meg, hogy Ágoston az első olyan filozófus, aki a történelmet is bevonja a
filozófiába. A jó és a rossz egymás ellen vívott harca nem számított újdonságnak. Újat azzal
mondott, hogy ezt a harcot kivetítette a történelemre. Itt nem fedezhetjük fel Platón tanait. Ez
már az Ótestamentum lineáris történelemszemlélete. Istennek szüksége van a történelemre,
hogy megvalósíthassa „Isten városát”. Azért van szükség a történelemre, hogy nevelje az
embereket, és hogy legyőzze a gonosz hatalmát. Ágoston szavaival: isteni gondoskodás kíséri
az emberiség históriáját Ábrahámtól kezdve a történelem végezetéig. A történelem olyan,
mint az egyes ember élete, amely egyenes vonalban fejlődik gyermekkorától öregségéig.
Sofie az órájára nézett.
– Nyolc óra van – mondta. – Hamarosan mennem kell.
– Még hadd meséljek neked a másik nagy középkori filozófusról. Kimenjünk?
Alberto felállt. Két tenyerét egymással szembefordította, majd összeérintette. Elindult
kifelé. Olyan volt, mintha Istenhez imádkozna, vagy legalábbis vallási igazságokon tűnődne.
Sofie követte, érzése szerint nem is nagyon tehetett mást.
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Odakint még vékony ködfátyolba burkolózott a domboldal. A nap már régen felkelt, de
még nem sütött olyan erővel, hogy szétoszlathatta volna a ködöt. A Mária-templom az óváros
szélén állt.
Alberto leült a templom előtti padra. Sofie-nak eszébe jutott, mi lesz, ha meglátja őket
valaki. Már az is eléggé feltűnő, hogy reggel nyolc órakor egy padon üldögél, no de hogy egy
középkori szerzetes társaságában?
– Nyolc óra van – fogott bele Alberto. – Négyszáz év telt el Ágoston halála óta. Most
kezdődik a hosszú tanítási nap. Tíz órakor még a kolostori iskolák uralják az oktatást. Tíz és
tizenegy között megalapítják az első székesegyházi iskolákat, tizenkettőkor pedig az első
egyetemeket. Ekkor indul a hatalmas gótikus katedrálisok építése is. Ezt a templomot is az
1200-as években kezdték építeni. Elérkeztünk a középkor fénykorához. Egyébként ez a város
nem engedhetett meg magának nagyobb székesegyházat.
– Nem is lett volna rá szüksége – vágott közbe Sofie. – Nincs rosszabb az üres
templomnál.
– Nem is azért építették a nagy katedrálisokat, hogy befogadják a hívők nagy tömegét.
Isten dicsőségére emelték őket, s ez már önmagában istentiszteletnek számított. Ám valami
más is történt ekkor. Ismét érdeklődéssel fordultak a filozófusok felé, mint amilyenek mi is
vagyunk.
– Kérlek, folytasd! Alberto folytatta.
– Most kezdett érződni az arabok Spanyolországon keresztül érkező hatása. Az arabok az
egész középkor folyamán őrizték Arisztotelész tanításait. A XII. század végétől kezdve tudós
arabok érkeztek Észak-Itáliába, az ottani fejedelmek meghívására. Arisztotelész írásainak
nagy része ekkor vált ismertté, ekkor fordították le latinra görög vagy arab nyelvből. E
fordítások ismét felkeltették az emberek érdeklődését a természettudományos kérdések iránt,
és ismét megbolygatták a kereszténység és a görög filozófia viszonyát. Természettudományos
kérdésekben Arisztotelész kétségbevonhatatlan tekintéllyé vált. De mikor ragaszkodjanak „a
filozófushoz”, és mikor kizárólag a Bibliához? Figyelsz, Sofie?
Sofie kurtán bólintott, a barát pedig folytatta.
– A középkor fénykorának legjelentősebb filozófusa Aquinói Szent Tamás, aki 1225-től
1274-ig élt. A Róma és Nápoly között fekvő kisvárosból, Aquinóból származott. De Párizsban
is tanított az egyetemen. Filozófusnak neveztem, bár inkább teológusnak kellett volna.
Tevékenységét úgy foglalhatjuk össze, hogy „megkeresztelte” Arisztotelész tanításait,
éppúgy, ahogy Szent Ágoston Platón filozófiáját a középkor kezdetén.
– Hát nem furcsa olyan filozófusokat kereszténnyé tenni, akik több évszázaddal Krisztus
előtt születtek?
– Végül is igazad van. De a két nagy ókori filozófus „megkeresztelésén” azt értjük, hogy
tanításaikat úgy tolmácsolták és értelmezték, hogy többé nem jelentettek fenyegetést a
keresztény tanok számára. Aquinói Szent Tamásról azt szokták mondani, hogy „a szarvánál
ragadta meg a bikát”.
– Nem gondoltam volna, hogy a filozófusok torreádorként is tündökölhetnek.
– Aquinói Szent Tamás azok közé tartozott, akik megpróbálták összeegyeztetni
Arisztotelész filozófiáját a kereszténységgel. Azt mondjuk, hogy ő teremtette meg a hit és a
tudás nagy szintézisét. Ez úgy sikerült, hogy elmerült Arisztotelész tanításában, és szaván
fogta az ókori filozófust.
– Jobban mondva, szarván. Sajnos alig aludtam az éjjel, úgyhogy azt hiszem, kénytelen
leszel közelebbről megvilágítani nekem a dolgokat.
– Aquinói Szent Tamás állította, hogy nem feltétlenül van ellentét a filozófia vagy az
értelem és aközött, amit a keresztény megnyilatkozás vagy a hit mond el nekünk. A
kereszténység és a filozófusok igen gyakran ugyanarról beszélnek. Értelmünk segítségével
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éppen ezért eljuthatunk ugyanazon tanításokhoz, amelyeket a Bibliában olvashatunk.
– Szeretném tudni, hogy ez hogyan lehetséges. Vajon értelmünk is azt mondja, hogy Isten
hat nap alatt teremtette a világot? Vagy hogy Jézus Isten fia?
– Nem. Az ilyen tisztán hitbéli igazságokhoz csak hitünk, a keresztény kinyilatkoztatás
által juthatunk el. De Szent Tamás úgy vélte, hogy létezniük kell „természetes teológiai
igazságoknak” is. Olyan igazságokra gondolt, amelyeket elérhetünk mind a keresztény
kinyilatkoztatás, mind pedig „természetes” értelmünk által. Ilyen igazság például az, hogy
Isten létezik. Úgy vélte, két úton juthatunk el Istenhez. Az egyik út a keresztény
kinyilatkoztatás és a hit. A másik utat értelmünk és érzéki benyomásaink jelentik. E kettő
közül a hit és a keresztény kinyilatkoztatás útja a biztosabb, mert az ember könnyen
eltévedhet, ha pusztán értelmére hagyatkozik. Szent Tamás következtetése mégis az volt,
hogy nincs feltétlenül ellentét egy olyan filozófus, mint Arisztotelész, és a keresztény tanítás
között.
– Ezek szerint ugyanúgy hagyatkozhatunk Arisztotelészre, mint a Bibliára?
– Nem, nem! Arisztotelész nem juthatott el a végső igazságig, mert nem ismerte a
keresztény kinyilatkoztatást.
De ha nem jutunk el az út végéig, még nem jelenti azt, hogy eltévedtünk. Például az igaz,
ha azt mondom, hogy Athén Európában van. De igazán nem mondhatjuk, hogy ezzel
pontosan meghatároztam a helyét. Ha egy könyvből csak annyit tudsz meg, hogy Athén
európai város, utána kell nézned egy földrajzkönyvben is. Most pedig elmondom a teljes
igazságot. Athén a fővárosa Görögországnak, amely egy kis ország Európa délkeleti részén.
Ha szerencséd van, még az Akropoliszról is olvashatsz néhány sort. Nem is beszélve
Szókratészről, Platónról és Arisztotelészről!
– De hát az első válasz is igaz volt.
– Éppen erről van szó! Szent Tamás számára az volt a fontos, hogy bebizonyítsa: csak egy
igazság létezik. Ha Arisztotelész olyasmire utal, amelyet értelmünkkel ismerhetünk meg,
igazat mond, és nem áll ellentétben a keresztény tanítással. Az igazság egy részét
megismerhetjük értelmünk és érzéki benyomásaink által. Arisztotelész pedig éppen ezekről az
igazságokról beszél, amikor leírja a növény- és állatvilágot. Az igazság másik felét a
Bibliából, Isten kinyilatkoztatásai által ismerhetjük meg. Az igazság két része azonban sok
ponton fedi egymást. Kérdéses viszont, hogy a Biblia és az értelmünk hol mondja éppen
ugyanazt.
– Például ott, hogy Isten létezik?
– Pontosan. Arisztotelész filozófiája is feltételezte Isten létét – vagy az első okot –, amely
mindent mozgásba lendített. Szent Tamás tovább ment ennél. Feltételezte, hogy Arisztotelész
filozófiája alapján be tudja bizonyítani Isten létét.
– Nem rossz ötlet.
– Értelmünk rávezet minket arra, hogy mindennek kell lennie első okának. Isten tehát a
Biblia révén, de az emberi értelem által is megnyilvánult. Ezért beszélhetünk
„kinyilatkoztatott teológiáról” és „természetes teológiáról”. Az erkölccsel is hasonló a
helyzet. A Bibliában arról olvashatunk, hogy Isten akarata szerint hogyan kell élnünk. De
Istentől lelkiismeretet is kaptunk, amely képessé tesz minket arra, hogy e természetes
képességünkkel el tudjuk választani a jót a rossztól. A morális életben tehát két út nyílik meg
előttünk. Ha nem olvastuk is a Bibliát, tudjuk, hogy nem szabad másoknak ártani. Vagyis
„szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”. De ez esetben is legjobb a Biblia által kijelölt utat
járni.
– Azt hiszem, értem, mire gondolsz – mondta Sofie. – Ez körülbelül olyan, mint hogy
tudjuk, akkor van vihar, ha látjuk, hogy villámlik, és halljuk, hogy dörög az ég.
– Így van. Még ha vakok vagyunk is, hallhatjuk az égzengést. Ha meg süketek vagyunk, a
villámlás győz meg minket a vihar jelenlétéről. A legjobb persze az, ha látunk is és hallunk is
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egyszerre. Viszont nincs ellentmondás a látás és a hallás által tapasztaltak között. Épp
ellenkezőleg. A két benyomás kiegészíti egymást.
– Értem.
– Nézzünk egy másik példát. Ha regényt olvasol, mondjuk, Knut Hamsun Victoriáját…
– Azt már olvastam egyszer…
– Nincs az az érzésed, hogy azzal is megtudsz valamit a szerzőről, ha regényét elolvasod?
– Mindenesetre feltételezhetem, hogy a könyvnek van szerzője.
– Megtudhatsz róla többet is?
– Hát azt, hogy romantikusan fogja fel a szerelmet.
– Ha elolvasod Hamsun regényét, betekintést nyerhetsz Hamsun jellemébe is. De azt nem
várhatod, hogy a regény életrajzi adatokkal is szolgáljon a szerzőjéről. Megtudhatod például a
Victoriából, hogy hány évesen írta a szerző, hol lakott, és hány gyermeke volt?
– Természetesen nem.
– Ezt viszont megtalálhatod egy Hamsunről szóló életrajzban. Csak egy ilyen életrajzból
vagy egy önéletrajzból tudhatsz meg a szerző személyére vonatkozó adatokat.
– Így van.
– Körülbelül ilyen Isten műve és a Biblia közötti kapcsolat. A természetben járva-kelve
felismerhetjük, hogy van Isten. Sőt, láthatjuk, hogy szereti az állatokat és a növényeket,
különben nem teremtette volna meg őket. De Isten személyéről bővebb felvilágosítást csak a
Bibliában, mondhatnánk úgy is, hogy Isten „önéletrajzában” találhatunk.
– Ez aztán jó példa!
– Mmm…
Most fordult elő először, hogy Alberto nem szólt egy szót sem, csak ült gondolataiba
mélyedve.
– És mindennek mi köze van Hildéhez? – kérdezte türelmetlenül Sofie.
– Azt sem tudjuk, hogy ez a „Hilde” valóban létezik-e.
– Azt tudjuk, hogy itt-ott nyomokat hagy maga után. Például képeslapokat, selyemsálat,
egy zöld levéltárcát, zoknit…
Alberto bólintott.
– És úgy tűnik, az édesapjától függ, milyen nyomokról van szó. Ám egyelőre csak azt
tudjuk, hogy van valaki, aki a képeslapokat küldözgeti. Igazán írhatott volna magáról egy
kicsit többet. De erre még visszatérünk.
– Most tizenkét óra van. Haza kellene érnem, mielőtt még véget ér a középkor.
– Akkor azzal fejezem be, hogy Aquinói Szent Tamás minden olyan területen átvette
Arisztotelész filozófiáját, ahol az nem ütközött az egyház teológiájával. Ez vonatkozik
Arisztotelész logikájára, ismeretelméletére és legfőként természetfilozófiájára. Emlékszel még
arra, hogyan írt az élet fejlődési fokozatairól a növényektől az állatokon át az emberig?
Sofie bólintott.
– Már Arisztotelész is utalt arra, hogy ez a lépcsősor annál az Istennél végződik, aki
egyben a létezés végső állomása is. Ezt az érvelést könnyű volt beleilleszteni a keresztény
teológiába. Szent Tamás szerint az élet egyenes vonalban ível felfelé a növényektől és
állatoktól kezdve az emberig, az emberektől az angyalokig és az angyaloktól Istenig. Az
embereknek, akárcsak az állatoknak, a teste érzékszervekkel van ellátva, de az embernek
gondolkodásra képes esze is van. Az angyaloknak nincs az emberekéhez hasonló,
érzékszervekkel ellátott testük, viszont közvetlen és pillanatnyi intelligenciával rendelkeznek.
Nincs szükségük arra, hogy gondolkodjanak, mint az emberek, nincs szükségük arra, hogy
bármiből is következtetéseket vonjanak le. Mindent tudnak, anélkül, hogy fokozatosan
szerezték volna meg a tudást, mint az emberek. Mivel az angyaloknak nincs testük, soha nem
halhatnak meg. Nem léteznek öröktől fogva, mivel őket is Isten alkotta meg egyszer. De nincs
testük, amitől különválhatnának, ezért nem is fognak meghalni.
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– Ez mennyeien hangzik.
– De az angyalok felett is ott trónol Isten, Sofie. Ő az, aki egyetlen, összefüggő látomásban
mindent lát és tud.
– Akkor most minket is?
– Igen, talán lát minket is. De nem „most”. Isten ugyanis nem az általunk érzékelt időben
létezik. A mi „mostunk” nem Isten „mostja”. Ami nekünk néhány hét, nem biztos, hogy az ő
számára is annyi.
– Mi a fene! – csúszott ki Sofie száján.
Gyorsan szája elé kapta a kezét. Alberto ránézett. Sofie pedig folytatta.
– Újabb képeslapot kaptam Hilde édesapjától. Olyasvalamit írt, hogy ha egy vagy két hét
telik el Sofie számára, az nem feltétlenül ugyanannyi időt jelent nekünk is. Mintha ugyanazt
mondta volna, amit az előbb te Istennel kapcsolatban mondtál!
Sofie megdöbbenve látta, hogy Alberto arcát a barátcsuha árnyékában harag önti el.
– Szégyellheti magát!
Sofie nem értette, miért dühös Alberto, aki mintha még mondani akart volna valamit Szent
Tamásról.
– Sajnos, Tamás átvette Arisztotelész nőszemléletét. Talán emlékszel, egyszer már
említettem, hogy Arisztotelész úgy vélte, a nők tökéletlen férfiak, a gyermekek pedig csak
apjuk tulajdonságait öröklik. A nő a passzív, a befogadó fél, míg a férfi az aktív, a formát adó.
Szent Tamás szerint mindez összhangban áll a Biblia tanításával, ahol többek között az
olvasható, hogy a nőt a férfi oldalbordájából teremtették.
– Micsoda butaság!
– Megjegyzem, az emlősállatok petesejtjeit csak 1827-ben fedezték fel. Éppen ezért nem
szabad olyan nagyon csodálkozni azon, hogy az utódlásnál a férfit tartották az életet és formát
adó félnek. Szent Tamás a nőket csak természeti lényként utalja a férfiak mögé. Lelkük
egyenértékű a férfiakéval. Az égben tehát egyenlőnek számítanak a nemek, függetlenül
minden testi különbségtől.
– Ez eléggé sovány vigasz. Nem voltak a középkorban női filozófusok?
– A középkorban az egyházi életet a férfiak uralták. De ez nem jelenti azt, hogy ne lettek
volna női gondolkodók. Egyikük Hildegard von Bingen volt…
– Mondd csak, van valami köze a „mi” Hildénkhez?
– Miket tudsz kérdezni! Hildegard apáca volt a Rajna völgyében, és 1098-tól 1179-ig élt.
Nő létére prédikált, könyveket írt, ezenkívül botanikusként és természettudósként is
működött. Az ő alakja kiváló példa arra, hogy a középkorban leginkább a nőkre volt jellemző
a gyakorlatias, s emiatt tudományos szemlélet.
– De én azt kérdeztem, hogy van-e valami köze a „mi” Hildénkhez.
– Egy régi keresztény és zsidó elképzelés szerint Isten nem pusztán hímnemű lény.
Eszerint lenne egy női oldala is, másképpen „anyai természete”. Hiszen a nőt is a maga képére
formálta Isten. Görögül Isten e női oldalát nevezik Sophiának. „Sophia” vagy „Sofie”
bölcsességet jelent.
Sofie reménytelenül ingatta a fejét. Miért nem beszélt neki erről még soha senki? És ő
miért nem kérdezte soha senkitől? Alberto folytatta.
– Mind a zsidó, mind a görög ortodox vallásban volt bizonyos szerepe Sophiának, vagyis
Isten „anyatermészetének”. Nyugaton megfeledkeztek róla. És akkor jött Hildegard. Arról írt,
hogy Sophia megjelent az ő látomásaiban. Aranytunikát viselt, alakját a legszebb ékszerek
díszítették…
Sofie izgalmában felállt a padról. Sophia megjelent Hildegard látomásaiban…
– Lehet, hogy én is megjelenek Hildének? Visszaült a helyére. Alberto immár harmadszor
tette a kislány vállára a kezét.
– Lesz még időnk ezen gondolkodni. Már egy óra van. Még nem is reggeliztél. Az óra
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egyébként is már egy új kor felé mutat. Találkozóra hívlak, ahol megismerheted a reneszánsz
világát. Hermész majd érted megy a kertbe.
A furcsa szerzetes ezzel felállt, és elindult a templom irányába. Sofie még egy ideig ott
üldögélt, és Hildegard meg Sophia, valamint Hilde és Sofie viszonyán törte a fejét. Hirtelen
megrázkódott. Felugrott, és barátcsuhás filozófiatanára után kiáltott.
– Élt egy Alberto a középkorban is?
– Aquinói Szent Tamásnak volt egy híres filozófiatanára. Albertus Magnusnak, vagyis
Nagy Albertnek hívták…
Ennyit mondott, majd alakja végleg eltűnt a Mária-templom sötét boltívei alatt.
Sofie nem érte be ennyivel. Alberto után szaladt. Ám a templom üres volt. Hol lehet
Alberto? A föld mégsem nyelhette el!
Mielőtt kiment volna a templomból, fölfigyelt egy Mária-képre. Amennyire csak lehetett,
közel ment hozzá, és alaposan szemügyre vette. Legnagyobb meglepetésére apró vízcseppet
fedezett fel a festett kép egyik szeme alatt. Csak nem könnycsepp?
Sofie kirohant a templomból, és Jorunnig meg sem állt.
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A reneszánsz
...isteni nemzetség emberi öltözetben.
Jorunn a sárga ház bejárata előtt állt, amikor Sofie fél kettő felé lélekszakadva
megérkezett. – Több mint tíz órája vagy távol – hányta a szemére dühösen Jorunn.
Sofie a fejét rázta.
– Több mint ezer évet voltam távol. – Mégis, hová tűntél el?
– Találkám volt egy középkori szerzetessel. Mókás figura!
– Hát ez jó! Édesanyád egy félórával ezelőtt telefonált.
– Mit mondtál neki?
– Hogy lementél a trafikba.
– És ő mit mondott erre?
– Azt, hogy hívd fel, amint megérkezel. Anyával és apával már nehezebb volt. Tíz felé
beállítottak a reggelivel. Kakaót hoztak és friss zsömlét. Az egyik ágyat pedig üresen találták.
– És te mit mondtál?
– Hát, ami azt illeti, rém kínos volt. Azt mondtam, hogy hazamentél, mert összevesztünk.
– Akkor béküljünk ki gyorsan. Jó lenne, ha a szüleid néhány napig nem beszélnének
anyámmal. Gondolod, hogy sikerül?
Jorunn a vállát vonogatta. A következő pillanatban a kert végében felbukkant Jorunn
édesapja. Talicskát tolt maga előtt. Kertészkedéshez volt öltözve. Láthatólag csak mostanra
sikerült megszabadítania a kertet a tavaly lehullott levelektől.
– Lám, lám, a két Csipkerózsika – szólította meg őket. – Mind egy szálig eltakarítottam a
leveleket a pincebejárat elől.
– Hát ez nagyszerű – lelkendezett Sofie. – Akkor legalább megihatjuk ott a kakaónkat.
Mégiscsak jobb, mint az ágy szélén.
Jorunn apja mosolyt kényszerített az arcára. Jorunnt elöntötte a hideg veríték. Sofie-éknál
közvetlenül beszéltek egymással, nem úgy, mint Ingebrigtsen pénzügyi tanácsos és felesége
otthonában.
– Bocsáss meg, Jorunn. De úgy éreztem, nekem is hozzá kell járulnom valamivel
önmagam mentési kísérletéhez.
– Elmeséled, mi volt?
– Ha hazakísérsz. Amit mondani akarok, nem tartozik holmi pénzügyi tanácsosokra vagy
túlkoros Barbie babákra.
– Hogy te milyen undok tudsz lenni! Miért jobb az olyan házasság, amit már csak az tart
össze, hogy az egyik fél egyfolytában a tengeren jár?
– Igazad van. De szinte alig aludtam ma éjjel. Egyébként lehet, hogy Hilde lát minket,
bármit teszünk is.
Elindultak a Lóhere utca felé.
– Arra gondolsz, hogy látnoki képességei vannak?
– Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Jorunnt idegesítette Sofie titokzatoskodása.
– Ez persze nem magyarázza meg, hogy édesapja misztikus képeslapokat küld egy
elhagyatott erdei kunyhóba.
– Beismerem, hogy ez bizony érzékeny pontja a magyarázatomnak.
– Nem mondod el, hol voltál?
Sofie elmondta. Mesélt a titokzatos filozófia-tanfolyamról is. Mesélt, ünnepélyes
titoktartási ígérete ellenére. Egy ideig némán mentek egymás mellett.
– Nem tetszik ez nekem – bökte ki Jorunn, amikor a Lóhere utca 3-hoz közeledtek.
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Megállt Sofie-ék kapuja előtt, és intett barátnőjének, hogy visszafordul.
– Téged senki nem kért meg arra, hogy részt vegyél benne. Egyébként is, a filozófia nem
éppen veszélytelen játék. A lényege az, hogy kikutassa, kik vagyunk, és honnan származunk.
Nem gondolod, hogy keveset tanulunk erről az iskolában?
– Hiszen senki nem tudja a választ ezekre a kérdésekre!
– Még azt sem tanuljuk meg, hogyan kell kérdezni.
Az ebéd már az asztalon állt, amikor Sofie hazaérkezett. Édesanyja nem hozta szóba, hogy
igazán telefonálhatott volna Jorunn tői.
Ebéd után Sofie aludni ment. Hiszen alig aludt az éjjel. Egyébként is gyakran előfordult,
hogy Jorunnel ilyenkor átbeszélgették az éjszakát.
Mielőtt lefeküdt volna, odaállt a jókora rézkeretes tükör elé. Először csak saját sápadt,
fáradt arcát pillantotta meg. De mintha a saját arca mögött hirtelen megjelent volna egy másik
arc egészen halvány körvonala is.
Sofie mélyeket lélegzett. Már csak az hiányzik, hogy mindenfélét beképzeljen magának.
Jól látta saját sápadt arcát és fekete haját, amellyel semmit sem lehetett kezdeni, csak úgy
hordani, amilyenre a természet megalkotta. És e mögött az arc mögött ott kísértett a másik
kislány arca.
Az idegen lány néhányszor határozottan rákacsintott, mintha jelezni szerette volna, hogy
valóban létezik itt, a másik oldalon. A jelenés csak néhány másodpercig tartott, és már el is
tűnt.
Sofie leült az ágyra. Többé nem kételkedett abban, hogy Hilde arcát látja-e a tükörben. Az
Őrnagy-kunyhóban látta már egy pillanatra a fényképét, amikor belelapozott az iskolai
bizonyítványába. A tükörben ugyanezt az arcot látta.
Nem furcsa, hogy mindig ilyen rejtelmes élményei vannak, amikor halálosan fáradt?
Utólag persze merő képzelődésnek tűnik az egész.
Sofie egy székre tette a ruháit, majd bebújt a paplan alá. Pillanatok alatt álomba merült.
Almában mindent tisztán látott.
Azt álmodta, hogy egy nagy kertben áll, amelynek végében piros csónakház van. A
csónakház melletti mólón szőke lány ült, a tengert kémlelve. Sofie odament hozzá, és leült
mellé. Az idegen lány mintha észre sem vette volna. „Sofie-nak hívnak”, mutatkozott be neki.
De az idegen lány nem hallotta és nem látta őt. „Bizonyára süket és vak vagy”, mondta neki
Sofie. És az idegen lány valóban nem hallotta meg Sofie szavait. Mögöttük hirtelen kiáltás
hallatszott: „Hildus!” A kislány erre felugrott, és futni kezdett a ház felé. Akkor viszont
mégsem vak, nem is süket. A ház irányából egy középkorú férfi futott a kislány felé.
Egyenruha volt rajta, és kék svájcisapka. Az idegen kislány a férfi nyakába ugrott, s az
néhányszor a levegőbe emelte. Sofie mellett a mólón aranylánc hevert, kereszt függött rajta.
Felemelte, és a kezére fektette. Ebben a pillanatban felébredt.
Ránézett az órára. Csak néhány órát aludhatott. Felült az ágyban, és megpróbált
visszaemlékezni furcsa álmára. Olyan tisztán élt emlékezetében, mintha valóban megtörtént
volna vele. Sofie meggyőződése volt, hogy a ház és a móló, amit álmában látott, valahol
tényleg létezik. És mintha hasonlítana az Őrnagy-kunyhóban látott képhez. Abban
mindenképpen biztos volt, hogy álmában Hilde Möller Knagot látta, és a férfi a lány édesapja
volt, aki épp akkor érkezhetett meg Libanonból. Sofie-t Alberto Knoxra emlékeztette…
Felkelt, és nekilátott az ágyazásnak. Párnája alatt legnagyobb megdöbbenésére egy arany
nyakláncot talált. A láncon kereszt függött, hátoldalára a következő három betűt vésték:
HMK.
Sofie nem első ízben álmodott arról, hogy megtalálja mások holmiját. No de az még sosem
fordult elő vele, hogy magával is hozta volna őket álmából!
– Hát ez már bosszantó! – mormogta mérgesen. Annyira dühös volt, hogy fogta a láncot, és
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fölhajította szekrénye legfelső polcára a Hildétől származó többi dolog, a selyemsál, a fehér
térdzokni és az összes libanoni képeslap mellé.
Vasárnap reggel édesanyja finom reggelit készített. A zsemle még meleg volt, mellé olasz
saláta, tojás és ananászlé kínálta magát. Vasárnap ritkán fordult elő, hogy édesanyja nála
hamarabb kelt volna fel. Most azonban nagyon kitett magáért.
– Idegen kutya van a kertben. Egész délelőtt a bozótosban szaglászott. Szerinted mi a
csodát kereshet? – kérdezte anyja.
– Jaj! – kiáltott fel Sofie, de mielőtt még bármi lényegeset mondhatott volna,
összeszorította a száját.
– Láttad már itt ezelőtt is?
Sofie ekkor már a nappali ablakánál állt, amely a hatalmas kertre nyílt. Úgy volt, ahogy
gondolta. Hermész a bozótos titkos bejáratánál heveredett le.
Most mit mondjon az anyjának? Mindenesetre addig semmit nem tud kieszelni, amíg
édesanyja ott áll mellette az ablaknál.
– Azt mondod, hogy már máskor is járt itt?
– Biztos elásott ide valami csontot. Most pedig eljött a kincsért. A kutyáknak is van
emlékezetük…
– Lehet, hogy igazad van, Sofie. Te vagy kettőnk közül a nagy állatpszichológus.
Sofie-nak csak azon járt az esze, hogyan menthetné meg a helyzetet.
– Hazakísérem – mondta határozottan.
– Tudod, hol lakik?
De Sofie csak a vállát vonogatta.
– Biztos ráírták a nyakörvére.
Pár perccel később már kint volt a kertben. Amikor Hermész észrevette, nagy ugrásokkal
indult elé, majd heves farkcsóválások közepette felugrott a kislányra.
– Hermész, derék kutya!
Sofie tudta, hogy anyja még az ablaknál áll. Csak a kutya nehogy a bozótoson keresztül
menjen! De Hermész szerencsére a ház előtti keskeny utat választotta, majd
keresztülcsörtetett a kerten, és lelkesen nekiugrott a kapunak.
Amikor becsukódott mögöttük a kertkapu, Hermész nekiiramodott, néhány méterrel
mindig a kislány előtt maradva. Sokáig tekeregtek a villanegyed kis utcáiban. Sofie-n és
Hermészen kívül mások is ekkor indultak vasárnapi sétára. Néha egész családokkal
találkoztak. Sofie kicsit irigyen nézte őket.
Hermész hébe-korba odaszaladt egy másik kutyához, vagy éppen az árok szélén
szaglászott valamit. Sofie ilyenkor rákiáltott, a kutya pedig engedelmesen visszafutott hozzá.
Keresztülfutottak egy elhagyatott telken, egy sportpályán, egy játszótéren, majd egy
forgalmasabb részhez értek. Tovább folytatták útjukat a város felé. Végül kiértek egy széles
utcára, ahol trolibuszok is közlekedtek.
Már a városközpontban jártak. Hermész a Piactér felé vette útját, majd elindult a Templom
utcán. Amikor átértek az óváros hatalmas bérházai közé, már fél kettő felé járt.
A város másik végében voltak. Sofie ritkán járt erre. Egyszer régen, amikor még nagyon
kicsi volt, egyik idős nagynénjét látogatták meg az utcák valamelyikében.
Egy házakkal körülvett kis térre értek. Új piactér volt a neve, pedig éppenséggel nagyon
régi lehetett. A városrész is ódon volt, még valamikor a középkorban alapították.
Hermész megállt a 14-es számú háznál, és arra várt, hogy Sofie kinyissa az ajtót. A kislány
gyomra összeszorult.
A bejárat mellett a falon zöld postaládák sorakoztak. Sofie észrevette, hogy a legfelső
soron az egyikből egy képeslap kandikál ki, rajta a postás pecsétje: a címzett ismeretlen. A
képeslapon a következő cím állt: „Hilde Möller Knag, Új piactér 14.” A képeslapot június 15113

re dátumozták. Még több mint két hétnek kell addig eltelnie, de a postás erre nyilván nem
figyelt fel.
Sofie kivette a postaládából a képeslapot, és olvasni kezdte.
Kedves Hilde! Sofie éppen a filozófiatanár háza felé tart. Már majdnem tizenöt éves, te
viszont már tegnap betöltötted a tizenötöt. Vagy csak ma fogod betölteni, Hildus? Ha csak ma
van a születésnapod, akkor már bizonyára nagyon későre jár. Persze az óráink nem mindig
ugyanazt az időt mutatják. Az egyik nemzedék megöregszik, mire a másik felserdül. Közben
pedig a történelem járja a maga útját. Gondoltál már arra, hogy Európa történelmét az
emberi élettel hasonlítsd össze? Nos, ebben az esetben az ókor Európa gyermekkora. Utána
következik a hosszú középkor, Európa tanulóévei. És akkor jön a reneszánsz. A tanulóévek
véget értek, és a fiatal Európa türelmetlenül várja, mikor vetheti végre bele magát a valódi
létbe. Mondhatnánk, hogy a reneszánsz Európa 15. születésnapja. Június közepe van,
gyermekem, és „a Jóisten vigyáz ránk, Milyen szép is az élet!”
P. S. Sajnálom, hogy elvesztetted az aranyláncodat a kereszttel. Meg kell tanulnod jobban
vigyázni a dolgaidra!
Sokszor csókol Apa, aki hamarosan megérkezik.
Hermész már elindult felfelé a lépcsőn. Sofie, kezében a képeslappal, követte. Futnia
kellett, ha lépést akart tartani a kutyával. Hermész lelkesen csóválta a farkát. Maguk mögött
hagyták már a második, harmadik, negyedik, sőt az ötödik emeletet is. Már csak egy keskeny
kis lépcső vezetett felfelé. Csak nem a tetőn fognak kikötni? Hermész bizony felment a
keskeny lépcsőn, majd megállt egy kicsi ajtó előtt, és a lábával kaparászni kezdte.
Sofie lépések zaját hallotta belülről. Az ajtó feltárult, és Sofie Albertóval találta magát
szemben. A filozófuson most más ruha volt, de ez is az alkalomhoz illő. Fehér térdharisnyát,
bő vörös nadrágot és sárga színű, válltöméses zekét viselt. Sofie-t leginkább a kártyából jól
ismert dzsókerfigurára emlékeztette. Sofie úgy gondolta, hogy Alberto öltözéke jellegzetes
reneszánsz viselet lehet.
– Már megint bohóckodsz! – fakadt ki Sofie, és valósággal berontott a szobába, úgyhogy
majdnem fellökte az ajtóban álldogáló Albertót.
Megint a filozófuson töltötte ki félelméből és zavarából fakadó mérgét, amelyet csak
fokozott a lépcsőházban talált képeslap.
– Csak ne ilyen hevesen, gyermekem – mondta neki Alberto, és becsukta az ajtót.
– Itt a mai posta – vágta Sofie a filozófus elé a képeslapot, mintha őt tenné felelőssé érte.
Alberto elolvasta, és megcsóválta a fejét.
– Egyre pimaszabb ezeknek a leveleknek a hangvétele. Úgy kezel mindkettőnket, mintha
legalábbis mi lennénk Hilde születésnapi ajándéka.
Ezzel fogta a képeslapot, darabokra tépte, és bedobta a szemeteskosárba.
– Többek között azt írta, hogy Hilde elveszítette aranyláncát a rajta függő kereszttel –
mondta Sofie.
– Igen, láttam.
– Csakhogy én éppen ezt a láncot találtam meg odahaza az ágyamban! Meg tudod nekem
magyarázni, hogyan került oda?
Alberto ünnepélyesen a kislány szemébe nézett.
– Nos, igen. Elkápráztató mutatványnak tűnhet. De hidd el, ez csak egyike az olcsó
trükkjeinek. Igazán semmibe nem került neki. De inkább a fehér nyúllal foglalkozzunk,
amelyet az univerzum fekete bűvészcilinderéből húznak elő.
Bementek a nappaliba. Sofie még soha nem látott ilyen furcsa szobát.
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Alberto egy tágas padlásszobában lakott, amelynek a tető volt a mennyezete. Az egyik
ablakot a rézsútos tetőbe vágták, a másik a városra nyílt. Sofie végigtekinthetett az óváros
tetői felett.
Ám leginkább a tágas szoba nyűgözte le. Telis-tele volt a történelem különböző
korszakaiból származó bútorokkal és használati tárgyakkal. Az egyik öreg szófa a harmincas
évekből, a régi szekreter a századfordulóról származhatott. Az egyik szék pedig bizonyára
több száz éves lehetett. És ez még nem volt minden. A polcokon ódon dísztárgyak és
használati tárgyak sorakoztak. Régi órák, korsók, mozsarak, kémcsövek, kések és babák,
lúdtollak és könyvtámasztékok, oktánsok és szeksztánsok, iránytűk és barométerek. Az egyik
falat teljesen beborították a könyvek, de nem ám olyan hétköznapi olvasnivalók, amilyeneket
a könyvesboltban vehet az ember. Alberto könyvgyűjteménye is olyan volt, mintha több
évszázad könyvtermését kívánná bemutatni. A falakon festmények és rajzok függtek,
némelyik az elmúlt évtizedekből, de többségük sokkal régebbről. Az egyik térképen a Sognefjordot Tröndelagba helyezték, a Trondheim-fjordot pedig messze fel, Nordlandba.
Sofie csak állt, és szólni sem tudott ámulatában. Megfordult, és oldalra fordította a fejét,
hogy minden szögből alaposan szemügyre vehesse a szobát.
– Hát sok régi kacatot gyűjtöttél össze.
– Ühüm. Gondolj csak bele, hány száz év történelme van itt a szobában. Azért nem hiszem,
hogy kacatnak kellene minősíteni őket.
– Csak nem régiségekkel kereskedsz? Alberto fájdalmas képet vágott.
– Nem lenne helyes, Sofie, ha mindenki hagyná, hogy csak úgy sodorja magával a
történelem folyama. Valakinek meg is kell állni, hogy fölszedegesse mindazt, amit a nagy
folyó a partra vetett.
– Furcsákat beszélsz.
– Furcsa, de igaz, gyermekem. Nemcsak a saját korunkban élünk. Magunkkal hurcoljuk
történelmünket is. Nézd csak azt a kis fababát az 1500-as évekből. Egy kislánynak
készíthették az ötödik születésnapjára. Talán az öregapja… Azután tízéves lett. Majd felnőtt,
és férjhez ment. Lehet, hogy neki is született egy kislánya, aki tőle kapta meg a babát. Az
egykori kislány pedig egyre öregebb és öregebb lett, s végül meghalt. Mondhatjuk, hogy
hosszú életet élt, de soha többé nem tér már vissza. Gyakorlatilag csak rövid látogatást tett a
földön. Ám a babája… nos, a babája még mindig itt van. És most ott áll a polcon.
– Szomorú és fennkölt a történet, ha így meséled el.
– De hát ilyen az élet, szomorú és fennkölt is egyben. Bebocsátást nyerünk ebbe a
csodálatos világba, megismerkedünk egymással, és egy ideig egymás oldalán megyünk. Utána
megszűnünk létezni a másik számára, és végleg eltűnünk, éppoly kurtán-furcsán, ahogyan
érkeztünk.
– Kérdezhetek tőled valamit?
– Már nem játszunk bújócskát.
– Miért költöztél az Őrnagy-kunyhóba?
– Azért, hogy ne legyen olyan nagy a távolság kettőnk között, amíg csak leveleztünk.
Tudtam, hogy a ház régóta üresen áll.
– És egyszerűen beköltöztél?
– És egyszerűen beköltöztem.
– Akkor bizonyára arra is találsz magyarázatot, hogy Hilde édesapja miért tudott erről.
– Ha igaz, amit sejtek, akkor ő szinte mindenről tud.
– Továbbra sem értem, hogyan tett szert olyan postásra, aki hajlandó volt még az erdő
mélyére is továbbítani a képeslapjait.
Alberto arcán sokat sejtető mosoly jelent meg.
– Hilde apja számára még ez is csekélységszámba megy. Olcsó hókuszpókusz. A bolondját
járatja velünk. Talán a világon mi állunk jelenleg a legszigorúbb ellenőrzés alatt.
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Sofie majd szétrobbant mérgében.
– Ha egyszer mégis találkozom vele, kikaparom a szemét!
Alberto a szófához ment, és leült.
– Csak a filozófia révén közeledhetünk Hilde édesapjához – mondta nyugodtan. – Ma a
reneszánszról mesélek neked.
– Kezdd csak el!
– Néhány évvel Aquinói Tamás halála után megrepedezett a kereszténység egységes
kultúrája. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a filozófia és a tudomány leválik az egyházi
teológiáról. Ez persze együtt járt azzal, hogy a hitélet szabadabban kapcsolódhatott az
értelemhez. Egyre többen gondolták úgy, hogy nem ismerhetjük meg Istent az értelmünk
segítségével, hiszen ő láthatatlan és megfoghatatlan a gondolat számára. Az embereknek
többé nem az volt a fontos, hogy megértsék a keresztény misztérium lényegét, hanem hogy
alávessék magukat Isten akaratának.
– Értem.
– A hitélet és az értelem szabadabb viszonya lehetővé tette egy új tudományos módszer és
egy új, bensőségesebb vallásosság kialakulását. A XIV. és XV. századot két nagy változás
rázta meg, a reneszánsz és a reformáció.
– Csak haladjunk sorjában.
– A reneszánsz átfogó kulturális felvirágzást jelentett az 1300-as évektől kezdve. ÉszakItáliában kezdődött, de az 1400-as és 1500-as években gyorsan elterjedt más európai
országokban is.
– Mintha mondtad volna már, hogy a reneszánsz újjászületést jelent.
– Bizony. És aminek újjá kellett születnie, az az antik művészet és kultúra volt. A
reneszánsz a humanizmus fogalmát is „újjáélesztette”. Ismét az ember került a középpontba,
azok után, hogy a középkorban minden isteni megvilágításba került. Most „a forrásokhoz való
visszatérés” vált fontossá, és ez elsősorban az ókori humanizmushoz való visszatérést
jelentette. Divat volt görögül tanulni, s ez a görög kultúra tanulmányozásának feléledését is
jelentette. A görög humanizmus tanulmányozása pedagógiai szempontból is fontos volt. A
humán tudományok gyakorlása a klasszikus műveltség megszerzését eredményezte, amely az
ember minőségi meghatározójává vált. „A lovak születnek – mondogatták akkoriban –, de az
emberek nem születnek, hanem nevelődnek.”
– Ezek szerint képzésben kell részesülnünk ahhoz, hogy emberek lehessünk?
– Igen, erről van szó. De mielőtt alaposabban megvizsgálnánk a reneszánsz humanizmus
eszméit, szólnék néhány szót a reneszánsz politikai és kulturális hátteréről.
Alberto felállt a szófáról, és elkezdett fel-alá járkálni a szobában. Aztán hirtelen megállt, és
az egyik meglehetősen régi tárgyra bökött a polcon.
– Mi ez? – kérdezte.
– Úgy néz ki, mint egy régi iránytű.
– Az is.
Most a szófa felett függő ódon fegyverre mutatott.
– És ez?
– Valami ősöreg fegyver.
– Igen. Hát ez?
Alberto levett a könyvespolcról egy jókora könyvet.
– Egy régi könyv.
– Hogy egészen pontosak legyünk, egy inkunábulum.
– Mi az, hogy inkunábulum?
– Tulajdonképpen azt jelenti, hogy „pólyáskori”. Olyan könyvekre használják, amelyeket a
könyvnyomtatás „pólyáskorában” készítettek, tehát még 1500 előtt.
– És ez tényleg ennyire régi?
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– Igen, ennyire. És éppen ez a három találmány, az iránytű, a lőpor és a könyvnyomtatás
az, amely az általunk reneszánsznak nevezett új kor legfontosabb előfeltételeit jelentette.
– Azért ezt jobban is elmagyarázhatnád.
– Az iránytű megkönnyítette a tájékozódást, lehetővé téve ezzel a nagy felfedezőutakat. A
lőpor az európai hódítókat katonailag erősítette. A könyvnyomtatás jelentősége abban rejlett,
hogy lehetővé tette a reneszánsz humanizmus terjesztését. De hozzájárult ahhoz is, hogy
megszűnjön az egyház kivételes helyzete a kultúra terjesztésében. Ezután egymást érték a
technikai újítások, mint például a távcső feltalálása, amely egészen más feltételeket teremtett
a csillagászok számára.
– Mindez a rakétákkal és a holdkomppal végződött.
– Egy kicsit előreszaladtál az időben. De valóban, a reneszánszban kezdődött el az a
folyamat, amely a holdra szállást eredményezte. Másfelől meg Hirosimát és Csernobilt. De
mindenképpen ezek a kulturális és gazdasági változások alapozták meg. Fontos feltétele volt
ennek a naturális (azaz a csak a saját szükségletekre termelő) gazdálkodásról a
pénzgazdálkodásra és a piaci termelésre való áttérés. A középkor végére gombamód nőttek ki
a földből az új városok, fejlett kézművesiparral, az új árukon alapuló kereskedelemmel,
pénzgazdálkodással és bankrendszerrel, így jött létre az a polgárság, amely bizonyos
szabadságra tett szert, függetlenedett a természeti feltételektől. Pénzért mindent meg tudott
vásárolni, amire szüksége volt. Ez növelte az emberek szorgalmát, képzelőerejét és
alkotókedvét. Újfajta követelményeknek kellett megfelelni.
– Ez a fejlődés a görög városok kétezer évvel korábbi kialakulására emlékeztet.
– Igen. Beszéltem már arról, miképpen szakadt el a görög filozófia attól a mitikus
világképtől, amely a korra jellemző földműveskultúrából nőtt ki. A reneszánsz kor polgára is
hasonlóképpen függetlenítette magát a földbirtokos uraktól és az egyházi hatalomtól. Mindez
egyidejűleg történt a görög kultúra újrafelfedezésével, amelyet a Spanyolországot meghódító
arabokkal és a keleti bizánci kultúrával való szorosabb kapcsolatok tettek lehetővé.
– Az ókor három folyója ismét egy nagy folyamban egyesült.
– Látom, figyeltél, Sofie. Ez tehát a reneszánsz háttere. Most az új gondolatokról szeretnék
beszélni neked.
– Hallgatom, de ebédre haza kell mennem.
Alberto újra visszaült a szófára. Tekintetét Sofie-ra emelte.
– A reneszánsz mindenekelőtt új emberképet alakított ki. A humanisták hittek az
emberben, az ember értékes voltában, s ekképp éles ellentétben álltak a középkori
szemlélettel, amely csak bűnös lényt látott az emberben. Az ember kitüntetett helyet nyert a
teremtmények sorában. A reneszánsz egyik központi figurája, Marsilio Ficino egyik művében
így ujjongott: „Ismerj magadra, ó, isteni nemzetség, emberi öltözetben!” Pico della
Mirandola a másik jelentős humanista. Beszéd az ember méltóságáról című művében dicséri
az emberi értékeket. Hasonló mű megírása a középkorban elképzelhetetlen lett volna, hiszen
mindennek a középpontjában Isten állt. A reneszánsz humanistáinál viszont az ember.
– Ahogyan a görög filozófusoknál is.
– Éppen ezért beszélünk az ókori humanizmus újjászületéséről. De a reneszánsz
humanizmusra sokkal inkább jellemző az individualizmus. Nemcsak emberek vagyunk, de
önálló, megismételhetetlen individuumok is. Ez a gondolat az egyéniség fékevesztett
kultuszához vezethet. Megszületett a „reneszánsz ember” eszményképe, az olyan
személyiség, aki kiveszi részét mindenből, az élet, a művészet és a tudomány kínálta összes
lehetőségből. Az új szemlélet megnyilvánult az emberi test anatómiája iránti érdeklődésben is.
Akárcsak az ókorban, halott emberek testét boncolták föl, hogy megismerjék a test belső
felépítését. Ez mind az orvostudomány, mind a művészet számára óriási jelentőségű volt. A
művészetben ismét elfogadottá vált a meztelen emberi test ábrázolása. Nyugodtan
közbevethetnéd, hogy ezer év szemérmeskedése után. Az ember ismét mert önmaga lenni.
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Már nem volt semmi, ami miatt szégyenkeznie kellett volna.
– Mámoros állapot lehetett – mondta Sofie az Alberto és közte álló asztal fölött áthajolva.
– Kétségtelenül. Az új emberkép új életszemlélethez vezetett. Az ember már nemcsak azért
létezett, hogy kedvére tegyen Istennek. Már önmaga kedvét is kereshette. A szabadon
kibontakozó emberi tehetség előtt korlátlan lehetőségek tárultak fel. Semmiben nem ismertek
határt. Az ókor humanistái arra hívták fel a figyelmet, mennyire fontos a lelki nyugalom, a
mértéktartás és az önuralom.
– És a reneszánsz humanisták nem tudtak mértéket tartani?
– Hát nem voltak különösképpen mértéktartók. Számukra olyan volt a világ, mintha éppen
akkor született volna. Tudatosan képviselték saját korukat. Ekkor alkották meg a „középkor”
fogalmát is, amelyet az ókor és saját koruk között eltelt időszakra alkalmaztak. Minden
valósággal virágzásnak indult, az építészet, az irodalom, a zene, a filozófia és a tudományok.
Mondok egy konkrét példát. Beszéltünk már arról, hogy az ókori Rómát olyan jelzőkkel
illették, mint „a városok városa”, „a világ köldöke”. A középkor folyamán viszont olyan
mérvű pusztulásnak indult, hogy 1417-ben már csak 17 000 lakosa volt az egykori milliós
városnak.
– Hát ez nem sokkal több annál, mint ahányan most Lillesandban laknak.
– A reneszánsz humanisták kultúrpolitikájának célja Róma felélesztése volt. Mindenekelőtt
elkezdték építeni Péter apostol sírja fölé a Szent Péter-bazilikát. Ezzel az épülettel
kapcsolatban pedig egyáltalán nem beszélhetünk sem mértéktartásról, sem önfegyelemről. A
reneszánsz számos nagy alakja vett részt e léptékeiben is lenyűgöző programban. Az
építkezés 1506-ban kezdődött, és mintegy 120 évig tartott.
– Elég nagy méretű lehet az a bazilika.
– Több mint 200 méter hosszú, 130 méter magas, és a felülete több mint 16 000
négyzetméter. Legjobb, ha mindezt a reneszánsz ember merészségének tudjuk be. Igen fontos,
hogy a reneszánsz természetszemlélete is új volt. Mivel az emberek otthon érezték magukat a
világban, és a földi életet már nem csupán az örök életre való fölkészülésnek tekintették, más
szemmel nézték az őket körülvevő fizikai világot is. A természet számukra értéket jelentett.
Sokan állították, hogy Isten a természetben is jelen van, hiszen Isten végtelen, tehát mindenütt
jelen kell lennie. Ezt a szemléletmódot nevezzük panteizmusnak. A középkori filozófusok,
ugye emlékszel, azt hangsúlyozták, hogy Isten és az általa teremtett világ között óriási
szakadék tátong. A reneszánsz ember azonban úgy fogta fel, hogy a természet isteni, tehát
„Isten lényének kiterjedése”. Persze az egyház nem örvendett az efféle kijelentéseknek.
Giordano Bruno sorsa erre a drámai példa. Ő már nemcsak azt állította, hogy Isten jelen van a
természetben. Hozzátette, hogy a világűr végtelen. Giordano Bruno könyörtelen büntetésben
részesült.
– Mi történt vele?
– Máglyahalálra ítélték, s az ítéletet végre is hajtották Róma virágpiacán, az Úr 1600.
évében…
– Hát ez igazán szörnyű és nagyon buta döntés volt. És ezt nevezted te humanizmusnak?
– Nem, nem ezt. Bruno volt a humanista, nem a hóhérai. A reneszánsz idején azonban
virágzásnak indult egy másik, antihumanistának nevezhető irányzat is. Különösen az egyházi
és az államhatalmat hatotta át. A reneszánsz korban továbbra is megégették a boszorkányokat
és az eretnekeket, változatlanul hittek a mágiában meg a babonákban, és véres
vallásháborúkat folytattak, Amerika brutális meghódításáról nem is beszélve. Sajnos a
reneszánsznak létezett egy sötét háttere is. Egyetlen korszakot sem értékelhetünk abszolút
jónak vagy rossznak. A jó és a rossz végigkíséri az emberiség történetét, és gyakran keveredik
egymással. És ez vonatkozik a következő fogalomra is, amiről beszélni szeretnék neked. Ez
pedig nem más, mint a reneszánsz új tudományos módszere.
– Ez akkor volt, amikor az első gyárakat építették?
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– Hát, nem mindjárt ezzel kezdődött. De a reneszánsz után meginduló technikai
fejlődésnek ez az új tudományos módszer volt az alapja. Ezzel a tudomány újfajta felfogására
utalok, amelynek gyümölcsét csak sokkal később szüretelték le.
– Mi volt az új módszer lényege?
– Mindenekelőtt a természet érzékszervi vizsgálata. Már 1300 körül akadtak olyanok, akik
óva intettek a régi tanok kritika nélküli elfogadásától. Ez vonatkozott az egyházi dogmákra
éppúgy, mint Arisztotelész természetfilozófiájára. Többen azt is kétségbe vonták, hogy
kizárólag a gondolkodás útján juthatunk el helyes eredményekhez. Az értelem eltúlzott
jelentőségébe vetett hit meghatározta a középkor tudományos szemléletét. Ezzel szemben a
reneszánsz azt hirdette, hogy a természet vizsgálatának a megfigyelésen, a tapasztalaton és a
kísérleteken kell nyugodnia. Ezt nevezzük empirikus módszernek.
– Mit jelent ez pontosan?
– Ez pontosan azt jelenti, hogy a dolgokról szerzett tudásunk az egyéni tapasztalásból, nem
pedig poros pergamenek olvasásából és ködképek kieszeléséből fakad. Az ókorban is ismert
volt az empirikus tudományszemlélet. Nem utolsósorban éppen Arisztotelész tett számos
fontos természeti megfigyelést. A módszeres kísérletezés viszont egészen új dolognak
számított.
– De hát nem is voltak olyan szerkezeteik, mint a mai tudósoknak!
– Természetesen nem voltak számítógépeik, sem elektromos mérőszerkezeteik. Viszont
ismerték a matematikát, és voltak súlyaik. Igen fontosnak tartották a tudományos
megfigyelések pontos matematikai leírását. „Mérd meg, ami mérhető, és tedd mérhetővé, ami
nem az”, mondta Galileo Galilei, a XVII. század egyik legjelentősebb tudósa. Többek között
azt is mondta, hogy „a természet könyvét a matematika nyelvén írták”.
– Ezek szerint a kísérletezés és a méricskélés nyitotta meg az utat a nagy tudományos
felfedezések előtt?
– Az első lépés a tudományos módszer kialakítása. Ez tette lehetővé a technikai
forradalmat és a technikai áttörést, ami feltétele volt a mai napig tartó tudományos
felfedezéseknek. A természet megszűnt pusztán emberi környezet lenni. Felhasználható és
kihasználható dologgá vált. „A tudás hatalom”, mondta Francis Bacon angol filozófus,
hangsúlyozva ezzel a tudás gyakorlati hasznát. Az emberek pedig komolyan beavatkoztak a
természetbe, és uralmuk alá hajtották.
– De ez nem mindig végződött pozitív eredménnyel, ugye?
– Nem. A jó és a rossz itt is keveredett egymással, mint mindenben, amit az ember csinál.
A reneszánszban meginduló technikai áttörés eredménye volt a szövőgép és a
munkanélküliség, a gyógyszerek és az új betegségek, a mezőgazdaság
teljesítményközpontúsága és a természet kizsákmányolása éppúgy, mint az olyan hasznos
háztartási gépek, mint a mosógép vagy a hűtőszekrény, de a környezetszennyezés és a földön
egyre jobban fölhalmozódó szemét is. Az általunk ma ismert, a környezetet veszélyeztető
tényezők létrejöttéért sokan valóban a technikai áttörést teszik felelőssé, amely számukra a
környezet természetes állapotának veszélyes felbillentését jelenti. Azt is hangsúlyozzák, hogy
az ember olyan folyamatokat indított el, amelyeknek nem ura többé. Az optimistábbak ezzel
szemben úgy vélik, hogy a technikai fejlődés még mindig gyerekcipőben jár, ezért a technikai
civilizáció még csak most kapta meg a szokványos gyermekbetegségeket. Meg kell
tanulnunk, hogyan uralkodhatunk úgy a természeten, hogy az ne veszélyeztesse életünket.
– Te mit gondolsz erről?
– Szerintem mind a két véleménynek van némi alapja. Néhol valóban nem lenne szabad
mélyebben beavatkozni a természeti folyamatokba, másutt viszont teljes joggal tesszük ezt.
Az azonban nyilvánvaló, hogy soha többé nem térhetünk vissza a középkori állapotokhoz. A
reneszánsztól kezdve az ember már nem pusztán a teremtett világ része, hanem befolyásolta
azt, és megpróbálta saját képére formálni. Ami arról tanúskodik, milyen csodálatos lény
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valójában az ember.
– Már jártunk a Holdon is. Nem hinném, hogy a középkorban bárki is feltételezte volna,
hogy ez egyszer lehetséges lesz, ugye?
– Nem bizony. És ezzel át is térhetünk következő témánkra, az új világképre. A
középkorban az emberek, ha felpillantottak az égre, láthatták a napot, a holdat és a
csillagokat. De soha senki nem kételkedett abban, hogy a Föld a világmindenség központja.
Nem cáfolták megfigyelések azt a nézetet, hogy a Föld maga nyugalomban van, míg az
égitestek keringenek körülötte. Ezt a felfogást nevezzük „geocentrikus világképnek”, ami azt
jelenti, hogy minden a Föld körül forog. Az a keresztény elképzelés, miszerint Isten irányítása
alatt állnak az égitestek, e nézet fenntartását eredményezte.
– Jó is lenne, ha ilyen egyszerű lenne az egész!
– 1543-ban azonban megjelent egy könyv, amely Az égitestek mozgásáról címet viselte. A
könyv szerzője a lengyel csillagász, Kopernikusz volt, aki éppen könyve megjelenésének
napján halt meg. Ő azt állította, hogy nem a Nap forog a Föld körül, hanem fordítva. Állítását
az égitestek megfigyelésére alapozta. Az emberek azért látják úgy, hogy a Nap forog a Föld
körül, mert a Föld elfordul saját tengelye körül. Rámutatott, hogy mennyivel könnyebb lenne
megérteni az égitestek mozgását, ha feltételeznénk, hogy a bolygók egy kör alakú pályán
mozognak a Nap körül. Ezt az elképzelést nevezzük heliocentrikus (vagyis Nap-középpontú)
világképnek.
– És helyes volt ez az elképzelés?
– Nem egészen. Alapelve, miszerint a Föld forog a Nap körül, helyes. Ám Kopernikusz azt
is feltételezte, hogy a Nap az univerzum központja. Ma már tudjuk, hogy a Nap csak egyike
azon csillagoknak, amelyek körülvesznek minket, és a mi csillagrendszerünk csak egyike a
világűr számtalan galaxisának. Emellett Kopernikusz úgy gondolta, hogy a Föld és a többi
bolygó kör alakú pályán kering a Nap körül.
– És ez nem igaz?
– Nem. A kör alakú pályán végzett mozgásról alkotott régi elképzelés alapja az a
feltételezés, miszerint a bolygók tökéletes gömb alakúak, és azért mozognak körpályán, mert
„égi” jelenségek. Platóntól kezdve a kört és gömböt tartották a legtökéletesebb geometriai
alakzatnak. Ám az 1600-as évek elején Johannes Kepler német csillagász sokirányú
megfigyeléseire támaszkodva megállapította, hogy a bolygók elliptikus, azaz tojás alakú
pályán mozognak a Nap mint gyújtópont körül. Ezenkívül rámutatott arra is, hogy a bolygók
sebessége akkor a legnagyobb, amikor a legközelebb járnak a Naphoz, és egy bolygó annál
lassabban mozog, minél távolabb helyezkedik el a Naptól. Azt is ő jelentette ki először, hogy
a Föld jellegében a többi bolygóhoz hasonló, valamint, hogy a világűr minden pontján
ugyanazok a fizikai törvények érvényesülnek.
– Miért volt ennyire biztos ebben?
– Azért, mert saját érzékeivel győződött meg a bolygók mozgásáról, és nem hagyatkozott
vakon az ókorból származó tudásra. Körülbelül Keplerrel azonos időben élt a jeles olasz
tudós, Galileo Galilei. Ő is gyakran kémlelte távcsövével az eget. A Hold krátereit vizsgálva
arról számolt be, hogy a Hold, akárcsak a Föld, tele van hegyekkel és völgyekkel. Azt is
felfedezte, hogy a Jupiternek négy holdja van. A legfontosabb eredménye mégis az volt, hogy
megfogalmazta a tehetetlenségi erő törvényét.
– Amely szerint?
– Galilei így ír: „Bármely sebesség, amelyre egy mozgó test szert tesz, szilárdan megmarad
mindaddig, amíg a gyorsítás vagy lassítás külső okait távol tartjuk.”
– Felőlem!
– Pedig ez valóban fontos megfigyelés volt. Hiszen az ókor óta a legfőbb érv a Föld saját
tengelye körül végzett mozgása ellen az volt, hogy akkor a Föld olyan sebességgel forogna,
hogy a feldobott kő a feldobás helyétől jókora távolságra hullana vissza.
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– És ez miért nincs így?
– Ha vonaton utazol, és leejtesz egy almát, akkor az alma nem a kupé mögött fog leesni,
csak azért, mert a vonat mozog. Odaesik az orrod elé. És ennek a tehetetlenségi erő az oka. Az
alma pontosan azt a sebességet tartja meg, amelyet már akkor felvett, mielőtt kiejtetted volna
a kezedből.
– Azt hiszem, értem.
– Nos, Galilei idejében nem voltak vonatok. De ha kezeddel egy golyót gurítasz a padlón,
majd elengeded…
– ...a golyó továbbgurul…
– ...mert a sebességét akkor is megtartja, amikor te már elengedted.
– Végül mégis megáll, ha a szoba elég hosszú.
– Mégpedig azért, mert más erők viszont lassítják a mozgását. Először is a padló, ha az
durva fából készült. A nehézkedési erő pedig valamikor úgyis megállítaná. Várj csak, mutatok
neked valamit.
Alberto felállt, és odament a régi szekreterhez. Az egyik fiókból előhúzott valamit. Amikor
visszaült, letette az asztalra. Egyszerű falap volt, az egyik vége néhány milliméter vastag, a
másik pedig egészen magas. A falap majdnem beborította az egész asztalt. Alberto letett mellé
egy játékgolyót.
– Ezt lejtőnek nevezik – közölte. – Mit gondolsz, mi történik, ha elengedem a golyót itt,
ahol a legvastagabb?
Sofie megadóan sóhajtott egyet.
– Fogadok tíz koronába, hogy legurul az asztalra, végül a padlóra, onnan pedig egészen az
előszoba küszöbéig.
– Nézzük csak.
Alberto elengedte a golyót, amely pontosan úgy viselkedett, ahogy Sofie előre megmondta.
Legurult az asztalra, ott is gurult egy darabig, majd egy koppanással a padlóra esett, ahol
folytatta útját, és elgurult egészen a küszöbig.
– Lenyűgöző – hallatszott Sofie hangja.
– Ugye? Pontosan ilyen kísérleteket végzett Galilei is.
– Ennyire korlátolt lett volna?
– Nyugalom. Mindenről a saját érzékeivel akart meggyőződni, és még különben sem
értünk a végére. Most pedig meséld el nekem, miért gurult le a golyó a lejtőről.
– Gurulni kezdett, mert nehéz.
– Igen. És mondd csak, gyermekem, mi valójában a súly?
– Most valami egészen butát kérdeztél.
– Nem lehet akkora butaság, ha nem vagy képes felelni a kérdésemre. Miért gurult le a
padlóra?
– Hát a nehézségi erő miatt.
– Pontosan. Nevezhetted volna gravitációnak is. Ahogy tetszik. Tehát a súlynak a
nehézségi erőhöz van valami köze. Ez az erő hozta mozgásba a fémgolyót is.
Alberto közben felvette a padlóról az ominózus fémgolyót.
– Most megpróbálom a lejtőn felfelé gurítani – mondta. – Figyeld meg pontosan a golyó
mozgását.
Közelebb hajolt az asztalhoz, és célzott. A golyót megpróbálta felfelé lökni a lejtőn. Sofie
látta, hogy a golyó egy idő után megfordul, és megindul visszafelé.
– Mi történt? – kérdezte Alberto.
– Ferdén jött lefelé, mert ez egy lejtő.
– Befestem tussal a golyót… így pontosan megfigyelhetjük, hogy te mit értesz azon, hogy
„ferdén”.
Alberto kerített valahonnan egy ecsetet, és az egész golyót befestette fekete tussal, majd
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újból felgurította. Sofie most már pontosan láthatta, merre mozog a golyó, mivel helyét fekete
csík jelölte a lejtő felületén.
– Hogyan jellemeznéd a golyó mozgását? – kérdezte Alberto.
– Görbe… olyan, mint egy kör egy darabja.
– Most kimondtad az igazságot!
Alberto felvonta a szemöldökét, úgy nézett a kislányra.
– Persze nem egészen kör. Ezt a formát parabolának nevezzük.
– Ám legyen.
– De miért mozog a golyó így? Sofie eltűnődött a kérdésen.
– Hát azért, mert a felület lejtős, így a golyót a nehézségi erő vonzza a föld felé.
– Ugye, rájöttél! Valósággal szenzációszámba megy a felfedezésed. Itt ül egy kislány a
padlásszobámban, és egyetlen kísérlet után pontosan ugyanarra a megállapításra jut, mint
Galilei.
És Alberto tapsolni kezdett. Sofie egy percig azt gondolta, hogy a filozófus meghibbant.
De Alberto folytatta.
– Láthattad, hogyan viselkedik egy test, ha két erő egyszerre fejti ki rá a hatását. Galilei
felfedezte, hogy ugyanez érvényes az ágyúgolyó mozgására is. Miután kilövik a levegőbe,
egy ideig még azon a pályán mozog, amelyen elindult, idővel azonban hatni kezd rá a föld
vonzóereje. Mozgása hasonlít a fémgolyó lejtőn megtett mozgásához. És ez Galilei idejében
újdonságnak számított. Arisztotelész úgy gondolta, hogy a golyó, amelyet ferdén feldobnak a
levegőbe, enyhe félkörben elindul felfelé, majd egyenes vonalban hullik le a földre. De nem
így történik. Ám mindaddig, amíg valaki nem szemléltette az egészet, nem derülhetett ki, hogy
nincs igaza.
– Oké. Mondd, tényleg ennyire fontos ez?
– Még hogy fontos-e? Kozmikus jelentőségű felfedezés, gyermekem! Az emberiség
történetének összes felfedezése között is a legeslegfontosabbak közé tartozik.
– Az az érzésem, hogy hamarosan elmagyarázod nekem, miért.
– Galilei után Isaac Newton angol fizikus következett. Egyébként 1642 és 1727 között élt.
Ő volt az, aki megadta a Naprendszer és a bolygók mozgásának végleges leírását. Ám
nemcsak azt írta le, hogyan mozognak a bolygók a Nap körül. Azt is pontosan el tudta
magyarázni, hogy miért tesznek így. Többek között Galilei „dinamikája” is hozzájárult ehhez.
– Vagyis a bolygók afféle golyók a lejtőn?
– Valahogy úgy. De várj, Sofie!
– Azt hiszem, nem nagyon van más választásom.
– Már Kepler is úgy vélte, hogy létezik olyan erő, amely lehetővé teszi, hogy a bolygók
vonzzák egymást. Ennek az erőnek a létezése magyarázatot adna arra is, miért mozognak a
bolygók annál lassabban, minél távolabb vannak a Naptól. Kepler úgy vélte továbbá, hogy a
dagály és az apály, vagyis a tenger szintjének emelkedése és süllyedése egy, a Holdból
származó erőnek tudható be.
– És ebben igaza is volt.
– Igen. Galilei viszont elvetette ezt a gondolatot. Bolondnak nevezte Keplert, aki
„elfogadta, hogy a Hold uralja a vizet”. Galilei nem értett egyet azzal, hogy az ilyen
gravitációs erők hatása nagy távolságokon túl is érezhető, tehát a különböző bolygók között is.
– És tévedett.
– Ezen a ponton igen. Álláspontja azért is furcsa, mert egyébként sokat foglalkozott a Föld
nehézségi erejével és azzal, ahogyan a testek a földre esnek. Sőt, rámutatott arra, hányféle erő
befolyásolja a testek mozgását.
– És mi van Newtonnal?
– Igen, tehát akkor jött Newton. Azt fogalmazta meg, amit manapság egyetemes
vonzástörvénynek nevezünk. E törvény szerint minden tárgy vonzza egymást, és a vonzás
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növekszik a tárgyak tömegének növekedésével, és csökken a tárgyak közötti távolság
növekedésével.
– Azt hiszem, értem, miről beszélsz. Ezek szerint két elefánt között nagyobb a
tömegvonzás, mint két egér között, valamint nagyobb vonzóerő hat két elefánt között, ha
ugyanabban az állatkertben vannak, mint egy Indiában élő és egy afrikai elefánt között.
– Látom, tényleg érted. De most jön a legfontosabb. Newton rámutatott arra, hogy ez a
vonzás – vagy gravitáció – általános. Ami azt jelenti, hogy mindenütt érvényes, még a
világűrben a bolygók között is. Newton a legenda szerint akkor jutott erre a következtetésre,
amikor egy almafa alatt üldögélt. Amikor meglátta, hogy a fáról leesik egy alma, feltette
magának a kérdést, hogy a Holdat is ugyanez az erő vonzza-e a Föld felé, és ezért folytatja-e
örökös keringését a Föld körül.
– Remek ötlet. Vagy mégsem olyan remek.
– Miért, Sofie?
– Ha a Holdat ugyanaz az erő vonzza, amitől az alma leesik a fáról, akkor a Holdnak is le
kellene esnie ahelyett, hogy úgy kerülgeti a Földet, mint macska a forró kását…
– Máris közelebb kerültünk Newtonnak a bolygók mozgását érintő törvényéhez. Ami a
Föld Holdra gyakorolt gravitációs erejét illeti, ötven százalékban igazad van. Ám ötven
százalékban tévedsz. Miért nem esik le a Hold a Földre, Sofie? Mert abban igazad van, hogy a
Föld szörnyű erővel vonzza a Holdat. Képzeld csak el, milyen hatalmas erő kell ahhoz, hogy
egy vagy két méterrel megemelje a tenger szintjét dagály idején.
– Ezt már nem értem.
– Gondolj Galilei lejtőjére. Mi történt akkor, amikor ferdén felfelé gurítottam a golyót?
– Csak nem két különböző erő hat a Holdra?
– Fején találtad a szöget. Amikor a Naprendszer keletkezett, a Holdat óriási erő kezdte
magához – vagyis a Földtől el – szippantani. És ez az erő az örökkévalóságig hatni fog rá,
mert légüres térben mozog, anélkül, hogy ellenállásba ütköznék.
– De hát közben a Föld is vonzza a maga nehézkedési erejével!
– Ez az. A két erő konstans, és egyidejűleg hat. Ezért mozog a Hold a Föld körül.
– Tényleg ennyire egyszerű lenne az egész?
– Bizony, ennyire. És éppen ez az „egyszerűség” volt Newton megoldásának lényege.
Rámutatott arra, hogy néhány fizikai törvény a világmindenség egészében érvényes. Ami a
bolygók mozgását illeti, két olyan természeti törvényt használt fel, amelyet Galilei már
felfedezett. Az egyik a tehetetlenség törvénye, amelyet Newton a következőképpen
fogalmazott meg: „Minden test megmarad nyugalmi állapotában, vagy megtartja egyenes
vonalú mozgását, amíg külső erők nem kényszerítik ennek az állapotnak a
megváltoztatására.” A másik törvény az, amit Galilei a golyóval és a lejtővel mutatott be; ha
két erő egyidejűleg hat ugyanarra a testre, a test ellipszis alakú pályán fog mozogni.
– Ezzel meg is magyarázta, miért keringenek a bolygók Nap körüli pályán.
– Igen. Minden bolygó két különböző mozgás eredményeként kering ellipszis alakú pályán
a Nap körül; az egyik az egyenes vonalú mozgás, amely a Naprendszer létrejöttekor
keletkezett, a másik a Nap felé irányuló mozgás, amely a gravitáció, másképpen tömegvonzás
vagy nehézségi erő következménye.
– Jó kis ötlet.
– Így is mondhatjuk. Newton rámutatott, hogy a testek mozgására ugyanazok a törvények
érvényesek mindenütt a világűrben. Ezzel olyan régi középkori elképzeléseket söpört félre az
útból, miszerint az égben más törvények uralkodnak, mint a Földön. A heliocentrikus
világkép ezzel bizonyítást és magyarázatot nyert.
Alberto felállt, és visszatette a szekreter fiókjába a lejtőt. Aztán lehajolt a földre, és a
golyót is fölemelte, majd kettőjük közé tette az asztalra.
Sofie még mindig azon ámuldozott, mi mindenre jöttek rá egy ferde fa tábla és egy
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játékgolyó segítségével. Ahogy ott ültek, és a kislány a zöld golyót bámulta, amelyen még
mindig látszottak a tus nyomai, óhatatlanul eszébe jutott a földgolyó.
– És az embereknek meg kellett barátkozniuk a gondolattal, hogy a hatalmas világűr egyik
esetleges bolygóján élnek?
– Igen. Az új világkép sok tekintetben egyet jelentett a nagy felismeréssel. Hasonló volt a
helyzet, amikor Darwin később bebizonyította, hogy az emberiség az állatvilágból fejlődött
ki. Mindkét esetben veszített valamit az ember a teremtett világban elfoglalt különleges
helyzetéből. Arról nem is beszélve, hogy mindkét elképzelés igen heves ellenállásba ütközött.
– Ezt meg tudom érteni. Isten mintha eltűnt volna a képből! Lehet, hogy egyszerűbb volt,
amíg a Föld állt mindennek a középpontjában, és mind Isten, mind pedig a bolygók egy
szinttel fölötte helyezkedtek el.
– Pedig mégsem ez jelentette a legnagyobb csapást. Azt hihetnénk, hogy amikor Newton
bebizonyította, hogy a világűrben mindenütt ugyanazok a fizikai törvények érvényesülnek,
megingatta az Isten mindenhatóságába vetett hitet. Ám Newton istenhite nem ingott meg. A
természeti törvények létét a nagy és mindenható Isten tanúságtételének tekintette. Az emberek
önmagukról alkotott képével már rosszabb volt a helyzet.
– Mire gondolsz?
– A reneszánsztól kezdve az embereknek bele kellett törődniük abba, hogy a hatalmas
világűr egy esetleges bolygóján élik életüket. Azt hiszem, a mai napig nem voltunk képesek
hozzászokni ehhez a gondolathoz. Ugyanakkor már a reneszánszban úgy vélték néhányan,
hogy az egyes ember sokkal központibb helyre került, mint amilyet korábban elfoglalt.
– Ezt nem értem.
– Ezelőtt a Föld állt mindennek a középpontjában. De amikor a csillagászok rájöttek arra,
hogy a világmindenségnek nincs abszolút középpontja, hirtelen annyi középpont keletkezett,
ahány ember csak van.
– Értem.
– A reneszánsz az emberek Istenhez való viszonyát is megváltoztatta. Éppúgy, ahogy a
filozófia és a tudomány elszakadt a teológiától, új keresztény vallásos szemlélet is kialakult. A
reneszánsz individuális emberszemlélete nyomot hagyott a hitéleten is. Az egyházhoz fűződő
viszonynál fontosabbá vált az egyéni kapcsolat Istennel.
– Például a személyes esti imádságok?
– Igen, az is. A középkorban a latin liturgia és a rituális egyházi imádságok képezték a
katolikus egyház istentiszteleteinek gerincét. Csak a papok és a szerzetesek olvasták a Bibliát,
mivel annak csak latin változata létezett. A reneszánsz korában lefordították a Bibliát a
különböző népek nyelvére. A fordítások alapjául a héber és a görög változat is szolgált. Ez a
mozgalom reformáció néven vált ismertté.
– Luther Márton…
– Igen, Luther szerepe fontos volt, de nem ő volt az egyetlen reformátor. Olyanok is
akadtak köztük, akik továbbra is a római katolikus egyház kebelén belül maradtak. Ilyen volt
Rotterdami Erasmus is.
– Luther azért szakított a katolikus egyházzal, mert nem akart fizetni a bűnbocsánatért?
– Ez volt az egyik ok. De ennél sokkal fontosabb dolgokról volt szó. Luther szerint az
embernek nincs szüksége sem egyházi, sem pedig papi közvetítésre ahhoz, hogy elnyerje
Isten kegyelmét. Legkevésbé pedig a bűnbocsátó céduláktól függ az isteni kegyelem
elnyerése. Az 1500-as évek közepétől a katolikus egyházon belül is megtiltották a bűnbocsátó
cédulák árusítását.
– Isten bizonyára örült ennek.
– Luther számos vallási szokástól határolta el magát, amely a középkor folyamán került
bele a vallási hagyományba. Az őskereszténységhez kívánt visszanyúlni, mégpedig annak az
Újtestamentumból ismert formájához. „Csak maga az írás” – mondta Luther, aki vissza akart
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térni a kereszténység „forrásaihoz”, ahogyan a reneszánsz humanisták a művészet és kultúra
antik forrásaihoz. Németre fordította a Bibliát, ami egyben a német írásos nyelv
megteremtését is eredményezte. Ettől kezdve bárki olvashatta a Bibliát, és ily módon önmaga
papjává is válhatott.
– Önmaga papja? Nem túlzás ez egy kicsit?
– Véleménye szerint a papok kapcsolata Istennel semmiben nem különbözik az egyszerű
emberekétől. Gyakorlati okokból a lutheri közösségeknek is voltak papjai, akik megtartották
az istentiszteletet, és ellátták a mindennapos egyházi tennivalókat. Luther azt emelte ki, hogy
az ember nem az egyházi rituálék által nyeri el Isten bocsánatát és a feloldozást bűnei alól. A
megváltáshoz „ingyen”, egyedül a hit által lehet hozzájutni. E következtetéseket a Biblia
olvasásából vonta le.
– Szóval Luther is jellegzetes reneszánsz figura volt?
– Igen is meg nem is. Tipikus reneszánsz vonása, hogy az egyént és az Istennel való
személyes kapcsolatot hangsúlyozta. Harmincöt évesen megtanult görögül, majd belefogott a
Biblia fáradságos németre fordításába. Szintén igazi reneszánsz gondolat volt az anyanyelv
előnyben részesítése a latinnal szemben. Ám Luther nem volt humanista abban az értelemben,
mint, mondjuk, Marsilio Ficino vagy Leonardo da Vinci. Szembeszálltak vele olyan jeles
humanisták, mint Rotterdami Erasmus, mert nem értett egyet Luther negatív
emberszemléletével. Luther szerint az ember annyira „tönkrement” a bűnbeesés után, hogy
csakis Isten kegyelme révén nyerheti vissza régi énjét. A bűnösök sorsa a halálban teljesedik
be.
– Ez elég lehangolóan hangzik.
Alberto ismét felállt. Felemelte az asztalról a zöld-fekete foltos golyót, és a zsebébe
rejtette.
– Négy óra múlt! – kiáltott fel Sofie.
– Az emberiség történetének következő jelentős időszaka a barokk. De tegyük el inkább
egy másik napra, ugye, kedves Hilde?
– Mit mondtál?
Sofie izgatottan pattant fel székéről.
– „Kedves Hilde”, ezt mondtad.
– Á, csak félrebeszéltem!
– Az efféle elszólások sohasem történnek véletlenül.
– Talán igazad van. Meg fogod látni, hogy Hilde édesapja lassan velünk mondatja el saját
gondolatait. Azt hiszem, kihasználja az olyan helyzeteket, amikor nagyon fáradtak vagyunk.
Ilyenkor nehezen tudunk védekezni.
– Azt mondtad, hogy nem te vagy Hilde édesapja. Megesküszöl nekem arra, hogy ez igaz?
Alberto bólintott.
– Én lennék Hilde?
– Fáradt vagyok, Sofie. Meg kell értened. Több mint két órája, hogy együtt vagyunk, és
többnyire én beszéltem. Mintha azt mondtad volna, hogy haza kell érned vacsorára.
Sofie-nak úgy tűnt, mintha Alberto meg akarna szabadulni tőle. Miközben az előszoba felé
ballagott, azon tűnődött, hogy Alberto vajon miért szólta el magát. A filozófus kikísérte.
A gardrób egyik polca alatt, ahol mindenféle furcsa ruha lógott, amelyek leginkább
színházi kosztümökre emlékeztették Sofie-t, ott feküdt Hermész, és aludt. Alberto a kutya felé
intett tekintetével.
– Majd ő elhoz megint.
– Köszönöm ezt a délutánt – mondta Sofie, és megölelte Albertét. – Te vagy a legjobb és
legkedvesebb az összes eddigi filozófia tanárom közül.
Aztán kinyitotta az ajtót. Alberto búcsúzóul azt mondta:
– Hamarosan találkozunk, Hilde! Ezzel magára hagyta Sofie-t.
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Már megint „félrebeszélt”! Sofie-nak kedve lett volna ismét bekopogni, de valami
visszatartotta.
Már csak kint az utcán jutott eszébe, hogy egy árva garas sincs nála. Kénytelen lesz az
egész utat gyalog megtenni hazafelé. Nem fűlt hozzá a foga. Édesanyja nemcsak dühös lesz,
hanem izgulni is fog, ha nem ér haza hat óra előtt.
Alig ment néhány métert, amikor észrevette, hogy egy tízkoronás hever a járdán. A
buszjegy átszállással pontosan ennyibe kerül.
Sofie megkereste a buszmegállót, és olyan buszra várt, amely a Piactérig megy. Ott átszállt
egy másikra, amely majdnem egészen hazáig vitte.
Csak a Piactéren álldogálva, a csatlakozást várva jutott eszébe, milyen szerencsés, hogy
éppen akkor talált egy tízkoronást, amikor a legnagyobb szüksége volt rá.
Csak nem Hilde édesapja tette oda? Nem lenne csoda, mert mesterien tudja a dolgokat a
legmegfelelőbb helyre tenni.
Már csak azt nem értette, hogyan képes erre, amikor Libanonban van.
No és Alberto? Ő vajon miért szólta el magát, ráadásul nem is egyszer, hanem kétszer?
Sofie-nak borsózott a háta az egésztől.
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A barokk
...olyan szövetből vagyunk, mint álmaink…
Alberto napokig nem hallatott magáról, pedig Sofie naponta többször is kiment a kertbe,
remélve, hogy Hermész nyomára akad. Anyjának azt mondta, hogy a kutya magától
hazatalált, gazdája, egy idős fizikatanár pedig meghívta magához Sofie-t. Beszélt neki a
Naprendszerről és az új tudományról, amely az 1500-as évektől kezdve folyamatosan alakult
ki.
Jorunnek már többet is elárult. Elmondta neki Albertónál tett látogatását, a lépcsőházban
talált képeslapot és a tízkoronást, amire hazafelé menet akadt az utcán. Ám nem mesélte el a
Hildéről szóló álmát, és azt sem, hogyan került hozzá az aranykereszt.
Május 29., kedd volt. Sofie a konyhában törülgetett, édesanyja pedig éppen a tévéhíradót
nézte. Amikor a szignál utolsó hangjai is elhaltak, a konyhában törülgető Sofie meghallotta,
hogy a norvég ENSZ-különítmény egyik őrnagyát gránát találta el.
Sofie a konyhaasztalra dobta a törlőruhát, és berohant a szobába. Néhány pillanatig még
láthatta az ENSZ-katona képét, majd folytatódott a híradó.
– Nem lehet igaz! – kiáltott fel. Anyja feléje fordult.
– A háború borzalmas, Sofie… A kislány sírva fakadt.
– No de Sofie, azért mégsem…
– Bemondták a nevét?
– Igen… nos, nem emlékszem már, de azt hiszem, Grimstadba való.
– Ez Lillesand másik neve?
– Ugye nem gondolod komolyan, Sofie!
– De mondjuk, ha valaki Grimstadban lakik, attól még járhat Lillesandban iskolába.
Sofie abbahagyta a sírást. Anyja roppant furcsának találta az egészet. Felállt a fotelból, és
kikapcsolta a tévét.
– Mi ez már megint, Sofie?
– Semmi…
– Dehogynem. Van valakid, Sofie. És egyre inkább kezdem azt hinni, hogy sokkal idősebb,
mint te. Kérlek, válaszolj, Libanonban van az a férfi?
– Hát, nem egészen úgy…
– Akkor egy olyan fiúval jársz, akinek az édesapja van Libanonban?
– Nem, dehogy. Még a lányával sem találkoztam.
– Kinek a lányával?
– Semmi közöd hozzá.
– Még hogy semmi közöm hozzá!
– Most én kérdeznék tőled valamit! Apa miért nincs soha itthon? Csak nem azért, mert
ahhoz gyávák vagytok, hogy elváljatok egymástól? Vagy talán van egy másik férfi az
életedben, akiről nem tudok, és apa sem tud? Satöbbi satöbbi… A végtelenségig
folytathatnánk a faggatózást.
– Azt hiszem, beszélgetnünk kellene végre.
– Én is azt hiszem. De most nagyon elfáradtam, úgyhogy felmegyek, és lefekszem aludni.
Egyébként is megjött a menzeszem.
Sofie felrohant a szobájába. Torkát sírás fojtogatta.
Miután megmosakodott, és bebújt a paplan alá, az ajtóban megjelent édesanyja.
Sofie alvást színlelt, bár sejtette, anyja tudja, hogy még ébren van, csak ő is belemegy a
játékba. Egy ideig ott üldögélt az ágy szélén, és Sofie nyakát simogatta.
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A kislány arra gondolt, milyen bonyolult dolog két életet élni egyszerre. Már várta, hogy
véget érjen a filozófiatanfolyam. Talán a születésnapjáig be is fejezhetik, esetleg Szent Iván
napjáig, amikor Hilde apja megérkezik Libanonból...
– Rendezhetnénk egy kis ünnepséget a szülinapomra… – szólalt meg mégis.
– Benne vagyok. Kit szeretnél meghívni?
– Sok mindenkit… Megengeded?
– Hát persze. Elég nagy a kertünk… Talán az idő is szép lesz.
– Tudod, Szent Iván napján szeretném megtartani…
– Ha úgy akarod!
– Mégis fontos nap – mondta Sofie, de nemcsak a születésnapja járt az eszében.
– Ühüm…
– Úgy érzem, mintha érettebb lennék.
– És nem jó érzés?
– Nem tudom.
Sofie arcát párnájába temetve beszélt.
– Kislányom, szeretném megtudni, miért vagy újabban olyan… bizonytalan.
– Te nem voltál egy kicsit sem bizonytalan tizenöt éves korodban?
– Lehetséges. De te sejted, hogy én másra gondolok. Sofie anyjára nézett.
– A kutyát Hermésznek hívják.
– Igen?
– A gazdája pedig egy Alberto nevű férfi.
– Igen…
– Az óvárosban lakik.
– Egészen addig kísérted a kutyát?
– Egyáltalán nem volt veszélyes.
– Mintha azt mondtad volna, hogy az a kutya járt itt már máskor is.
– Ezt mondtam volna?
Sofie nem tudta, mitévő legyen. Szeretett volna egy-két dolgot tisztázni anyjával, de
mégsem mondhatott el mindent.
– Nagyon keveset vagy itthon – kezdte.
– Igazad van, túlságosan is elfoglalt vagyok.
– Alberto és Hermész már többször járt itt.
– És miért, ha szabad kérdeznem? A lakásba is bejöttek?
– Mi lenne, ha csak egy kérdést tennél fel egyszerre? Egyébként nem jöttek be a házba. De
gyakran sétálgatnak az erdőben. Szerinted ez olyan rendkívüli?
– Nem, a legkevésbé sem.
– Mint a legtöbben, akik az erdőbe tartanak, ők is elmentek a kapunk mellett. Egyszer,
amikor hazafelé jöttem az iskolából, felfigyeltem a kutyára, és játszottam vele egy kicsit, így
ismerkedtem meg Albertóval.
– És mi a helyzet a fehér nyúllal és a többi hasonló dologgal?
– Albertótól hallottam ezekről. Tudod, ő igazi filozófus. Ő mesélt nekem a filozófusokról.
– A kertkapuban.
– Nem, leültünk. Egy csomó levelet is írt nekem. Néha postán küldte, máskor csak bedobta
a postaládába, amikor sétálni mentek az erdőbe.
– Szóval ezek a szerelmes levelek, amelyekről már beszéltünk egyszer?
– Igen, de nem szerelmes levelek voltak.
– Azt akarod ezzel mondani, hogy a filozófián kívül másról nem is írt neked?
– Képzeld, azt. És többet tanultam tőle, mint nyolc év alatt az iskolában. Hallottál már
valaha Giordano Brúnóról, akit 1600-ban máglyahalálra ítéltek? Vagy Newton általános
gravitációs törvényeiről?
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– Őszintén szólva erről nem tudok valami sokat.
– Ha jól sejtem, még azt sem tudod, miért forog saját bolygónk, a Föld a Nap körül.
– Mégis, hány éves ez az… Alberto?
– Gőzöm nincs róla. Ötven körül lehet.
– És mi köze van Libanonhoz?
Egyre rosszabb, tűnődött Sofie. Fejében csak úgy cikáztak a gondolatok. Végül azt
mondta:
– Van egy bátyja, aki az ENSZ-alakulatnál szolgál. Ő az, aki Lillesandban lakik. És egy
ideig az Őrnagy-kunyhóban lakott.
– Nem mókás név ez az Alberto?
– Lehetséges.
– Olyan olaszos hangzása van.
– Szerintem is. Egyébként minden jelentőségteljes dolog vagy Görögországból, vagy
Itáliából származik.
– És beszél norvégul?
– Kristálytisztán!
– Tudod, mire gondolok? Meghívhatnád egyszer ezt az Albertét, Sofie. Még soha nem
találkoztam igazi filozófussal.
– Megpróbálhatom.
– Mondjuk, meghívhatnánk a kerti ünnepségedre. Szerintem jó lenne, ha kevernénk egy
kicsit a különböző korosztályokat. Akkor talán én is részt vehetnék benne. Például
kínálgathatnám a vendégeket. Mit szólsz hozzá?
– Meglátjuk, eljön-e. Mindenesetre érdekesebb vele beszélgetni, mint bármelyik fiúval az
osztályból. De…
– Igen…
– De akkor bizonyára azt gondolnák, hogy Alberto a szeretőd.
– Hát akkor majd elmondod, hogy erről szó sincs.
– Meglátjuk.
– Igen, majd meglátjuk. És… Sofie… igazad van abban, hogy apád és köztem nem volt
mindig minden a legnagyobb rendben, de sohasem volt más az életemben.
– Aludni szeretnék. Nagyon fáj a hasam.
– Kérsz egy fájdalomcsillapítót?
– Nem lenne rossz.
Mire anyja visszaért a gyógyszerrel és a pohár vízzel, Sofie már aludt.
Május 31. volt, csütörtök. Sofie végigszenvedte az utolsó néhány órát az iskolában. A
filozófia-tanfolyam óta könnyebben boldogult egy csomó tantárggyal. Azelőtt többnyire
négyes és ötös között ingadozott, de az utóbbi időben ötöst kapott társadalomismeretvizsgájára és az egyik házi dolgozatára is. Ám a matematikával még mindig hadilábon állt.
Az utolsó órán megint visszakaptak egy dolgozatot. „Az ember és a technika” volt a címe.
Sofie írt a reneszánszról és a tudományos áttörésről, az új természetszemléletről és Francis
Baconról, aki szerint „a tudás hatalom”, valamint az új tudományos módszerről. Gondosan
leírta azt is, hogy a világ tapasztalati megismerése megelőzte a technikai felfedezéseket. Nem
feledkezett meg arról sem, hogy megemlítse a technikai fejlődés hátrányait. Végül
megjegyezte, hogy minden, amit az ember csinál, egyaránt felhasználható jól és rosszul. A jó
és a rossz olyan, mint egy fehér és egy fekete fonal, amely valamiképpen mindig
összefonódik. Néha olyan szorosan tapadnak össze, hogy szinte képtelenség
megkülönböztetni egyiket a másiktól.
Amikor tanáruk kiosztotta a dolgozatokat, sokatmondó mosollyal bólintott Sofie felé.
A kislány dolgozata jeles lett. Ám tanára az osztályzat mellé még odabiggyesztette:
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„Honnan tudsz minderről?”
Sofie gyorsan előkeresett egy filctollat, és nagy betűkkel a következőket írta
dolgozatfüzetébe: „Filozófiát tanulok.”
Már éppen be akarta csukni a füzetet, amikor kihullott valami a lapok közül. Egy libanoni
képeslap.
Sofie rákönyökölt a padra, és elolvasta.
Kedves Hilde! Amikor e sorokat olvasod, már bizonyára beszéltünk telefonon a tragikus
balesetről, amely itt történt. Gyakran kérdezem magamtól, vajon elkerülhető lenne-e a háború
és az erőszak, ha az emberek kicsit többet használnák az eszüket. A háború és az erőszak
legjobb ellenszere talán éppen egy filozófia-tanfolyam lenne. A címe akár ez is lehetne: „Az
ENSZ filozófiai útmutatója”, amelyből a világ minden új polgára kapna egy példányt az
anyanyelvén. Esetleg megemlítem az ötletet az ENSZ főtitkárának.
Legutóbb azt mondtad a telefonban, hogy már jobban vigyázol a dolgaidra. Ennek igazán
örülök, mert nálad szórakozottabb emberrel eddig nem nagyon találkoztam. Azt mondtad,
hogy legutóbbi beszélgetésünk óta csak egy tízkoronást veszítettél el. Mindent megteszek
azért, hogy ismét megtaláld. Bár távol vagyok tőled, mégis van, akire ilyen esetekben
számíthatok otthon. (Ha megtalálom a tízkoronásodat, megígérem, hogy beleteszem
születésnapi ajándékodba.)
Sokszor csókol apád, aki úgy érzi, hogy már meg is kezdte a hazavezető hosszú utat.
Sofie épp hogy végére ért a képeslapnak, amikor kicsengettek az utolsó óráról. Fejében
csak úgy kergették egymást a gondolatok.
Az iskolaudvaron szokás szerint találkozott Jorunnel. Hazafelé menet Sofie kivette
táskájából a képeslapot, és megmutatta barátnőjének.
– Mikor bélyegezték le? – kérdezte Jorunn.
– Egészen biztos, hogy június 15-én.
– Nem, nézd csak… 1990. május 30.
– Hiszen az tegnap volt… egy nappal a libanoni baleset után.
– Szinte hihetetlen, hogy egy képeslap egy nap alatt Norvégiába érjen Libanonból –
jegyezte meg Jorunn.
– Különösen, ha bonyolult címzésére gondolok. Hilde Möllner Knagnak, C/O Sofie
Amundsen, Fenyőliget, Általános Iskola…
– Te elhiszed, hogy postán jött? A tanárod pedig egyszerűen becsúsztatta a
dolgozatfüzetedbe?
– Sejtelmem sincs róla. Őszintén szólva gondolkodni sem merek rajta.
Ezzel lezárták a képeslaptémát.
– Kerti ünnepséget szeretnék tartani Szent Iván napján – mondta Sofie.
– Fiúk is lesznek? Sofie vállat vont.
– Nem kell meghívnunk a legvadabbakat.
– De Jörgent meghívod, ugye?
– Ha ragaszkodsz hozzá… Bár nem tudom, hogy illik egy ilyen mókus egy garden partyra.
Egyébként Alberto Knoxot is meg szeretném hívni.
– Hát ez izgalmas lesz!
– Szerintem is.
Eddig jutottak a beszélgetésben, és máris az élelmiszerbolthoz értek, ahol elköszöntek
egymástól.
Sofie első dolga az volt, hogy Hermész keresésére indult a kertben. Most az almafák között
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kezdte a felkutatását.
– Hermész!
A kutya megállt egy pillanatra. Sofie tudta, mi játszódik le e röpke pillanat alatt a kutya
fejében. Meghallotta a nevét, felismerte Sofie hangját, majd meggyőződött róla, hogy valóban
ott van, ahonnan a hangját hallja. És ekkor felfedezte Sofie-t. Nagy ugrásokkal elindult a
kislány felé. Lábai hangosan dobbantak a füvön.
Sok minden történt egy perc alatt.
Futás közben lelkesen csóválta a farkát, és amikor odaért, felugrott a kislányra.
– Hermész, derék kutya! Jó, jó… na, igazán nem kell összevissza nyalni! Helyedre… így
ni!
Sofie bement a házba. Ebben a pillanatban Sirkán is előugrott a bokrok mögül. A kandúr
addig bizalmatlanul szemlélte az idegen állatot. Sofie megetette a macskát, magot szórt a
madaraknak, a teknősbékát egy salátalevéllel örvendeztette meg a fürdőszobában,
édesanyjának pedig írt néhány sort.
Azt írta, hogy ismét hazakíséri Hermészt, és feltétlenül telefonál, ha nem érkezne haza
hétig.
Elindultak. Sofie most pénzt is vitt magával. Először arra gondolt, hogy buszra száll a
kutyával, végül úgy döntött, hogy Alberto utasítása szerint cselekszik.
Miközben Hermész mögött baktatott az úton, azon tűnődött, mik is valójában az állatok.
Mi a különbség az ember és a kutya között? Eszébe jutott, mit mondott erről Arisztotelész.
Rámutatott arra, hogy az emberek és a kutyák egyaránt természetes élőlények, és igen sok
közös vonással rendelkeznek. Ám van közöttük egy lényegi különbség, az emberi értelem.
Miért volt Arisztotelész olyan biztos ennek a különbségnek a létezésében?
Démokritosz a hasonlóságot emelte ki, miszerint az emberek és a kutyák is atomokból
épülnek fel. Emellett úgy vélte, hogy sem a kutyáknak, sem pedig az embereknek nincs
halhatatlan lelkük. Szerinte a lélek is apró atomokból épül fel, amely azon nyomban részeire
esik, amint az ember meghal, s egyébként elválaszthatatlanul kapcsolódik az agyhoz.
De hogy épülhet fel a lélek atomokból? Hiszen mégsem olyan, mint az ember többi
testrésze, hogy kitapintható lenne. A lélek „szellemi” eredetű lehet.
Keresztülmentek a piactéren, már majdnem az óvárosnál jártak. Amikor odaértek, ahol
Sofie legutóbb a tízkoronásra akadt, nos, pontosan azon a helyen egy képeslap hevert, képes
oldalával felfelé. Egy pálmafákkal és narancsfákkal beültetett kertet ábrázolt.
Sofie lehajolt, és felvette. Hermész azon nyomban morogni kezdett. Mintha nem lenne
ínyére, hogy Sofie felemeli a képeslapot.
Ez állt a képeslapon.
Kedves Hilde! Az élet véletlenek hosszú láncolata. Nem valószínűtlen tehát, hogy az általad
elveszített tízkoronás idekerült. Talán egy idős hölgy megtalálta a lillesandi Piactéren, míg a
kristiansandi buszra várakozott. Kristiansandból vonattal utazott tovább, hogy meglátogassa
unokáit, és sokkal, de sokkal később elvesztette itt az Új piactéren. Az is elképzelhető, hogy
délután felvette a járdáról egy kislány, akinek éppen akkor sürgősen szüksége volt egy
tízkoronásra, hogy buszra szálljon, és mielőbb hazajuthasson. Sohasem lehet tudni, Hilde.
Ilyenkor persze fölmerül az emberben, hogy nem Isten gondoskodása áll-e mindezek mögött.
Csókol apád, aki lélekben veled üldögél otthon Lillesandban, a csónakkikötőnél.
P. S. Ugye azt írtam neked, hogy segítek megtalálni a tízkoronást.
A címzés a következő volt: „Hilde Möller Knag, C/O egy éppen arra járó...”A bélyegzőn
június 15-i dátum állt.
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Sofie felszaladt Hermész után a lépcsőn. Amikor Alberto kinyitotta az ajtót, Sofie
indulatosan odébbtolta.
– Félre az útból, jön a postás.
Úgy érezte, most van némi alapja arra, hogy furcsán viselkedjen.
A férfi beengedte. Hermész kényelmesen letelepedett az előszobában.
– Úgy látom, őrnagyunk újabb névjegykártyát küldött neked, gyermekem.
Sofie felnézett rá. Csak most vette észre, hogy Alberton megint más jelmez van.
Legfeltűnőbb hosszú, bodros parókája volt. Ruhája bő, buggyos ujjal és rengeteg
csipkedíszítéssel. Nyakába fodros selyemsálat kötött, vállára vörös köpenyt terített. Lábán
fehér harisnya és keskeny orrú lakkcipő, amelyet csat díszített. Sofie-t leginkább a XIV. Lajos
udvaráról látott képekre emlékeztette.
– Te madárijesztő – mordult rá Sofie, és átnyújtotta neki a képeslapot.
– Hm… ezek szerint pontosan ott találtad a tízkoronást, ahol most a képeslapot?
– Pontosan.
– Egyre szemtelenebb. De talán még hasznunkra válik a szemtelensége.
– Mire gondolsz?
– Könnyebb lesz leleplezni. Ez utóbbi tette egyszerre volt pompázatos és undorító. Bűzlik
az olcsó parfümtől.
– Parfüm?
– Tagadhatatlanul elegáns gesztus, de hidd el, szemfényvesztés az egész. Hát nem
pimaszság, hogy az isteni gondviseléssel hasonlítja össze azt, ahogy ő ellenőrzés alatt tart
minket?
Alberto a képeslapra mutatott, majd fogta, és darabokra tépte. Sofie nem akarta még
jobban elrontani a filozófiatanár hangulatát, így hát egy szót sem szólt a dolgozatfüzetéből
kihullott képeslapról.
– Üljünk le végre, kedves Sofie. Hány óra van?
– Négy.
– Ma az 1600-as évekről beszélek neked.
Bementek a tetőgerendás nappaliba. Sofie-nak feltűnt, hogy Alberto újra cserélt néhány
tárgyat, amely legutóbb még a lakásban volt.
Az asztalon például egy ládika állt, benne különféle szemüveglencsék. Mellette egy
kinyitott könyv. Meglehetősen réginek látszott.
– Hát ez meg mi? – kérdezte Sofie.
– Descartes Értekezés az ész helyes vezetésének és a tudományos igazság kutatásának
módszeréről című könyvének első kiadása. Egyébként 1637-ben jelent meg, és legkedvesebb
tárgyaim egyike.
– És a láda…
– …a láda különféle lencsék, másképp optikai üvegek egyedi gyűjteménye. Spinoza, a
holland filozófus csiszolta valamikor az 1600-as évek közepén. Sokat fizettem azért, hogy a
birtokomban legyenek. Legértékesebb kincseim közé tartoznak.
– Bizonyára jobban értékelném a könyvet és a ládát is, ha tudnám, ki a csoda lehetett ez a
Spinoza és Descartes.
– Értelek. De előbb inkább próbáljuk megismerni a kort, amelyben éltek.
És minden úgy történt, ahogy előző alkalommal. Leültek egymással szemben, Sofie egy
kényelmes karosszékbe, Alberto pedig a szófára. Közöttük ott állt az asztal, rajta a könyvvel
és a ládával. Amikor leültek, Alberto levette fejéről a parókát, és a szekreterre rakta.
– Tehát a XVII. századról fogunk beszélni, a barokkról.
– Barokk? Milyen furcsa elnevezés!
– A szó eredeti jelentése „csiszolatlan gyöngy”. A barokk művészetére inkább a
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kontrasztokkal teli ábrázolás jellemző, szemben a reneszánsz egyszerű és harmonikus
stílusával. A századon egyébként is végigvonul az ellentétek kibékíthetetlensége. Az egyik
oldalon tovább élt a reneszánsz életigenlő felfogása, a másik oldalon sokan viszont a világi
örömök megtagadásában és a vallásos alapú önmegtartóztatásban látták az élet értelmét. Mind
a művészetben, mind a hétköznapi életben találkozunk a pompával és a csillogással,
egyszersmind megerősödnek az élettől való elfordulást hirdető szerzetesi mozgalmak.
– Szóval büszke paloták és a világtól távol eső kolostorok jellemzik ezt a korszakot.
– Így is mondhatod. A barokk egyik kulcsszava a latin „carpe diem” kifejezés, annyit tesz,
„élvezd a napot”. A másik sokat idézett mondat a „mementó mori”, vagyis „ne felejtsd, hogy
meg kell halnod”. A festészetben ez úgy jelenik meg, hogy a féktelen életörömöt ábrázoló kép
egyik alsó sarkába odafestettek egy csontvázat. A barokkra jellemző a hiúság és a
modorosság. Az érem másik oldalán viszont ott a dolgok múlandósága is, egyfolytában arra
emlékeztetve, hogy a minket körülvevő szépség megsemmisülésre van ítélve.
– Ez így is van. Szomorú arra gondolni, hogy semmi sem tart örökké.
– Pontosan így gondolkodott e kor embere is. A barokk kor politikáját is az ellentétek
összeütközése határozta meg. Mindenekelőtt háború dúlt Európában. Az 1618-tól 1648-ig
tartó harmincéves háború volt a legszörnyűbb, amely végigsöpört az egész kontinensen. A
harmincéves háború harcok sorozatából állt, amelyek különösen Németországban
pusztítottak. Mindez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Franciaország legyen Európa
meghatározó nagyhatalma.
– És miért harcoltak?
– Elvileg katolikusok és protestánsok küzdöttek egymás ellen. De természetesen a politikai
hatalom birtoklásáért is harcoltak.
– Valahogy úgy, mint Libanonban.
– A XVII. században a különböző társadalmi osztályok közötti ellentétek is egyre élesebbé
váltak. Bizonyára hallottál már a francia nemesség és a versailles-i udvar fényűzéséről. Azt
viszont nem tudom, mennyire vagy tisztában azzal, hogy ezzel szemben a nép milyen szegény
volt.
A fényűzés feltétele a hatalom túlburjánzása. Sokan vélik úgy, hogy a barokk kor politikai
helyzetét a kor művészetével és építészetével lehet összehasonlítani. A barokk épületekre a
túldíszítettség, a cirádák, a rejtett zugok a jellemzők, éppen úgy, mint a politikai életre az
orgyilkosság, az intrikák és az ármánykodás.
– Nem az egyik svéd király volt az, akit lelőttek a színházban?
– Bizonyára III. Gusztávra gondolsz, és helyesen. A svéd királyt 1792-ben gyilkolták meg,
meglehetősen „barokk” körülmények között. A gyilkosság ugyanis egy maszkabálon történt.
– Azt hittem, színházban.
– Annyiban van igazad, hogy a bált az operában tartották. AIII. Gusztáv elleni merénylettel
véget ért a svéd barokk korszaka. Uralkodása alatt megvalósult országában a felvilágosult
abszolutizmus, akárcsak száz évvel korábban XIV. Lajos alatt Franciaországban. III. Gusztáv
egyébként, hiú ember lévén, lelkesedett a francia udvar ceremóniájáért és galantériájáért. És
amint te is tudod, a színházat is szerette…
– És ez okozta a halálát.
– A barokk korban a színház nem pusztán a művészi kifejezés egyik eszköze, hanem a kor
sajátos szimbóluma.
– És mit szimbolizált?
– Az életet, kedves Sofie. Nem is tudom, hogy az 1600-as évek során hányszor mondták
azt, hogy „színház az élet”. Bizonyára jó néhányszor elhangzott. A modern színház gyökerei a
barokkig nyúlnak vissza. Ekkor kezdenek használni különféle díszleteket és technikai
eszközöket. Az illúziót keltő színpadképek valójában arra utaltak, hogy minden, ami a
színpadon történik, csupán játék. A színház így vált az emberi élet általános jelképévé.
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Kigúnyolta a fennhéjázást, és könyörtelen képet festett az emberi nyomorúságról.
– Shakespeare is a barokk korban élt?
– Nagy drámáit 1600 körül írta. Így egyik lábával még a reneszánszban, másikkal már a
barokkban állt. Természetesen nála is jó néhányszor elhangzik, hogy „színház az élet”. Ha
van hozzá kedved, elmondok néhány példát.
– Hogyne lenne!
– Például az Ahogy tetszikben ezt mondja:
Színház az egész világ,
És színész benne minden férfi és nő,
Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár
No és a Macbethben:
Hunyj ki, kurta láng!
Az élet csak egy tűnő árny, csak egy
Szegény ripacs, aki egy óra hosszat
Dúl-fúl, és elnémul: egy félkegyelmű
Meséje, zengő tombolás, de semmi
Értelme nincs.
– Ez bizony nagyon pesszimista gondolat.
– Shakespeare-t az foglalkoztatta, hogy milyen rövid az élet. Mit gondolsz, mit idéznek
tőle a legtöbbet?
– „Lenni vagy nem lenni – ez itt a kérdés.”
– Igen, Hamlet mondja mindezt. Egyik nap még élünk, másnap már nyomunk sincsen.
– Köszönöm. Azt hiszem, végre kezdem érteni.
– A barokk költők nemcsak a színházhoz, hanem az álomhoz is szívesen hasonították az
életet. Elég, ha Shakespeare-re gondolunk. „Olyan szövetből vagyunk, mint álmaink, s kis
életünk álomba van kerítve…„ – írja a Viharban.
– Ez nagyon szép volt.
– A spanyol költő, Calderón, aki 1600-ban született, írt egy olyan színdarabot, amelynek a
következő címet adta: Az élet álom. Itt olvashatjuk: „Mi az élet? Őrület. /Mi az élet?
Hangulat. / Látszat, árnyék, kábulat, / Legfőbb jói semmiségek, / Mert az álom teljes élet… „
– Lehet, hogy igaza van. Olvastunk az iskolában egy drámát. Hegyi Jeppe a címe.
– Ismerem,Ludvig Holberg írta. Az északi irodalomban ő a barokk és a felvilágosodás
közötti időszak legnagyobb alakja.
– Jeppe az árokparton alszik, s amikor felébred, a báró ágyában találja magát. Azt hiszi,
csak álmában volt az a faragatlan paraszt, akinek addig hitte magát. Ugyancsak álmában
visszaviszik az árokpartra, ahol ismét felébred. Akkor pedig azt gondolja, hogy az volt az
álom, amikor a báró ágyában találta magát.
– Holberg Calderóntól, ő pedig az Ezeregyéjszakából kölcsönözte az ötletet. Az élet
álommal való összehasonlítása olyan motívum, amelynek eredete messzire visszanyúlik a
történelemben. Indiai és kínai példákat is ismerünk. A régi kínai bölcs, Csuang-ce mesélte
egykor: „Azt álmodtam, hogy lepke vagyok. Most pedig nem tudom többé eldönteni, hogy én
vagyok-e Csuang-ce, aki azt álmodja, hogy lepke, vagy pedig lepke vagyok, aki azt álmodja,
hogy ő Csuang-ce.”
– Mindenesetre nehéz lenne eldönteni, hogy mi az igazság.
– Élt Norvégiában egy jellegzetesen barokk költő, Petter Dassnak hívták. 1647-ben
született, és 1707-ben halt meg. Hol a való életről ír, hol pedig Isten örök létét hangsúlyozza.
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– „Pusztuljon bár minden föld, Isten Isten marad, pusztuljon bár az ember, ő önmaga
marad…”
– Ám ugyanabban a zsoltárban ábrázolja az északi természetet is, ír a zord kősziklákról,
lazacokról és tőkehalakról. Ez igazi barokk vonás költészetében. Ugyanabban a műben
ábrázolja az e világi, a földi létet – és a túlvilági, égi életet. Az egész arra emlékeztet, amit
Platón írt az érzéki valóság és az ideák változatlan világa közötti különbségről.
– No és a filozófia?
– Ami azt illeti, a filozófiai gondolkodásmódra is a szélsőségek jellemzők. Mint már
említettem, sokan úgy vélték, hogy a lét lelki, illetve szellemi eredetű. Ezt a felfogást
nevezzük idealizmusnak. Ennek ellentéte a materializmus, az a filozófiai szemlélet, amely
minden dolog eredetét fizikai szempontból magyarázza. A materializmusnak a XVII.
században is számos híve akadt. Közülük a legnagyobb tekintélynek talán Thomas Hobbes
angol filozófus örvendett. Szerinte minden jelenség – az állatok éppúgy, mint az emberek –
kizárólag anyagi részecskékből áll. Még az emberi tudat – vagy lélek – léte is az apró
részecskéknek az agyban végzett mozgásának köszönhető.
– Hiszen ugyanezt mondta Démokritosz is kétezer évvel korábban.
– Mint már említettem, az „idealizmus” és a „materializmus” vörös fonalként húzódik
végig a filozófia történetén. Ám igen ritkán fordult elő, hogy e két ellentétes fölfogás ilyen
egyértelműen jelen legyen a gondolkodásban, mint a barokk korban. A materializmust
folyamatosan táplálta a fejlődő természettudomány. Newton rámutatott arra, hogy a mozgás
törvényei mindenütt azonosak az univerzumban. Úgy vélte, a természetben végbemenő
minden mozgás – mind a Földön, mind a világűrben – a gravitáción és a testekre érvényes
mozgástörvényeken
alapul.
Tehát
minden
ugyanannak
a
megmásíthatatlan
törvényszerűségnek, a mechanikának megfelelően működik. Elméletileg éppen ezért
elképzelhető, hogy minden természeti változást matematikai pontossággal ki lehet számítani.
Newton ezzel helyére illesztette azt a néhány elemet, amely a mechanikus világképből addig
hiányzott.
– Úgy képzelte el a világot, akár egy nagy gépet?
– Pontosan. A „mechanikus” szó a görög „mékhané”-ból származik, ami gépet jelent.
Fontos azonban megjegyeznem, hogy sem Hobbes, sem pedig Newton nem látott
ellentmondást a mechanikus világkép és az Istenben való hit között. Ez azonban már nem
mondható el a XVIII. és a XIX. század materialistáiról. La Mettrie francia orvos és filozófus
írt is egy könyvet, amelynek a L' homme machine, Az embergép címet adta. Véleménye
szerint éppen úgy, mint a lábnak, amely izmai segítségével jár, az agynak is vannak „izmai”,
amelyeknek segítségével működik. Később Laplace francia matematikus a következő
szélsőséges mechanikus felfogásnak adott hangot. Ha az intelligencia ismerné az összes
anyagrészecske elhelyezkedését egy adott időben, „semmi nem lenne többé bizonytalan, és a
jövő, akár a múlt, nyitott könyvként feküdne előttünk”. E gondolatnak az a lényege, hogy
minden történés előre meghatározott. „Ki lehet olvasni a lapokból”, hogyan alakul a jövő. Ezt
a szemléletmódot nevezzük determinizmusnak.
– Ez esetben az embernek nincs szabad akarata.
– Nem, minden mechanikus folyamatok eredménye, még gondolataink és álmaink is.
Néhány német materialista azt állította a XIX. században, hogy a gondolkodás folyamata az
agyhoz tartozik, ahogyan a vizelet a vesékhez vagy az epe a májhoz.
– De hát a vizelet és az epe anyagi természetű. Nem úgy a gondolataink.
– Jó nyomon jársz. Elmesélek egy anekdotát, ami éppen erről szól. Egy orosz űrhajós és
egy orosz agykutató vitatkozik a vallásról. Az agykutató keresztény, az űrhajós nem.
„Számtalanszor jártam a világűrben, de soha nem láttam Istent vagy az angyalokat.” „Én
pedig jó néhány okos agyat megoperáltam, de egyetlen gondolattal sem találkoztam.”
– Ami persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem léteznek gondolatok.
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– Viszont alátámasztja azt, hogy a gondolatok mások, mint azok a dolgok, amelyeket meg
lehet operálni vagy kisebb részekre osztani. Például egyáltalán nem olyan könnyű dolog
kioperálni valakiből egy kényszer képzetet. Ahhoz túlságosan mélyen fekszik. Leibniz, az
1600-as évek egyik legjelentősebb filozófusa felhívta a figyelmet arra, hogy az anyagi
természetű és a szellemi természetű dolgok között az a különbség, hogy az anyagi
természetűeket egyre kisebb és kisebb részekre lehet osztani, ám a lelket nem lehet elfelezni.
– Egyáltalán, milyen kést használnának hozzá? Alberto a fejét csóválta. Majd az asztalra
mutatott, és megszólalt.
– A XVII. század két legjelentősebb filozófusa Descartes és Spinoza. Őket sem hagyta
nyugodni a „lélek” és a „test” viszonya. Nézzük csak meg közelebbről, miként vélekedett ez a
két filozófus.
– Kezdd csak el. De ha hétig nem érünk a végére, haza kell telefonálnom.
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Descartes
…el akart távolítani minden régi törmeléket az építkezésről…
Alberto felállt, levette a vörös köpenyt, és ráterítette az egyik székre, ő maga pedig
kényelmesen elhelyezkedett a szófán.
– René Descartes 1596-ban született. Életében bejárta egész Európát. Már fiatalemberként
célul tűzte maga elé, hogy biztos ismereteket fog szerezni az ember és a világmindenség
természetéről. Filozófiai tanulmányai azonban egyre inkább meggyőzték önnön
tudatlanságáról.
– Körülbelül úgy, mint Szókratészt?
– Körülbelül úgy. Akárcsak Szókratész, ő is úgy vélte, hogy biztos tudást csak értelmünk
segítségével szerezhetünk. Soha nem hagyatkozhatunk arra, ami régi könyvekben áll. De még
arra sem, amit érzékeink közvetítenek felénk.
– Platón is így gondolta. Szerinte is csak az értelmünk közvetíthet biztos ismereteket
számunkra.
– Így van. Szókratésztól Platónon és Szent Ágostonon át egyenes vonal vezet egészen
Descartes-ig. Mind a négyen jellegzetesen racionalista gondolkodók voltak. Szerintük az
értelem a megismerés egyetlen biztos forrása. Descartes átfogó tanulmányok után rádöbbent
arra, hogy a középkorból megörökölt tudás nem feltétlenül megbízható. Hasonlítsd csak össze
Szókratésszel, aki szintén nem hitt azokban a nézetekben, amelyeket az athéni piacon hallott.
És mit tesz ilyenkor az ember, Sofie? Ismered a választ erre a kérdésre?
– Ilyenkor a saját szakállára kezd el filozofálni.
– Pontosan. Descartes először is elhatározta, hogy beutazza Európát, akárcsak Szókratész,
aki egész életét arra szánta, hogy az athéni polgárokkal beszélgessen. Descartes maga úgy ír
erről, hogy mostantól fogva keresi a tudást, amelyet vagy önmagában, vagy „a világ nagy
könyvében” remél megtalálni. Éppen ezért beállt a hadseregbe, így lehetővé vált számára,
hogy Közép-Európa számos helyére eljusson. Később néhány évre visszatért Párizsba, de
1629-ben Hollandiába utazott, ahol majdnem húsz éven keresztül élt, és filozófiai írásain
dolgozott. 1649-ben Krisztina svéd királynő meghívására Svédországba utazott.
Tartózkodása, ahogyan ő nevezte, „a medvék, a jég és a sziklák országában” rövidre sikerült.
Tüdőgyulladásban betegedett meg, és 1650 telén meghalt.
– Csak 54 évet élt.
– De filozófiája döntő jelentőségű maradt halála után is. Nem túlzás azt állítani, hogy ő
alapozta meg az újkor filozófiáját. A reneszánsz után, amely ismét felfedezte az embert és a
természetet, újból igény támadt a kor gondolatainak átfogó filozófiai rendszerbe foglalására.
Az első jelentős „rendszerépítő” Descartes volt. Őt követte Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley,
Hume és Kant.
– Mit jelent az, hogy „filozófiai rendszer”?
– Olyan filozófia, amelyet alapjaitól kezdve újonnan építenek fel, és amely megpróbál
egyfajta magyarázatot adni minden fontos filozófiai kérdésre. Az ókorban már
megismerhettünk olyan „rendszerépítőket”, mint Platón vagy Arisztotelész. A középkorban
Aquinói Szent Tamás vállalkozott arra, hogy hidat emeljen Arisztotelész filozófiája és a
keresztény teológia között. Utána következett a reneszánsz, amelyben régi és új gondolatok
keveredtek természetről, tudományról, Istenről és emberről. Először az 1600-as években
vállalkozott a filozófia arra, hogy az új gondolatokat világos filozófiai rendszerbe foglalja.
Ennek kezdeményezője volt Descartes. Ő volt az, aki az őt követő nemzedékek számára
megadta a filozófiai kutatás alaphangját. Mindenekelőtt az foglalkoztatta, mi az, amit
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megtudhatunk, tehát a megismerés bizonyosságával kapcsolatban tett fel kérdéseket. A másik
nagy kérdést a lélek és a test viszonyáról tette fel. E két probléma határozta meg az őt követő
150 év filozófiai vitáit.
– Akkor ő is megelőzte saját korát.
– De a kérdések ott rejlettek a korban. Ami a biztos tudás elérhetőségét illeti, igen sokan
váltak a tökéletes filozófiai szkepticizmus hívévé. Szerintük jobb, ha az emberiség
belenyugszik abba, hogy semmit sem tud. Ám Descartes képtelen volt ebbe belenyugodni. Ha
ezt tette volna, nem lett volna igazi filozófus. Ismét párhuzamot vonhatunk közte és
Szókratész között, aki nem nyugodott bele a szofisták szkepszisébe. Éppen Descartes korában
teremtett az új természettudomány egy olyan módszert, amely lehetővé tette a természeti
folyamatok biztos és egzakt leírását. Descartes ennek ismeretében feltette a kérdést, vajon a
filozófiai reflexió számára nincs-e egy hasonlóan biztos és egzakt módszer.
– Értem.
– De ez csak az érem egyik oldala. Az új fizika az anyag természetét kutatta, vagyis hogy
mi az, ami meghatározza a természetben lezajló fizikai folyamatokat. Egyre többen fogadták
el a természet mechanikai leírását. Ám mennél „mechanikusabban” fogták fel a fizikai
világot, annál égetőbbé váltak a lélek és a test viszonyát kutató kérdések. A XVII. század előtt
sajátos „életszellemként” fogták fel a lelket, amely áthat minden élőlényt. A lélek és a szellem
szó eredeti jelentése is „lélegzet”, szinte minden európai nyelvben. Arisztotelész számára a
lélek olyasmi, ami mindenütt jelen van az élő szervezetben, mint annak „életadó alapelve”;
olyasmi, ami nem választható el a testtől. Éppen ezért beszélt „növényi lélekről” és „állati
lélekről” is. A filozófia először az 1600-as években különítette el egymástól határozottan a
testet és a lelket, mégpedig azon az alapon, hogy minden fizikai dolgot, így az állati és az
emberi testet is mechanikus folyamatként írtak le. Ám a lélek nem lehetett része ennek a
„testgépezetnek”. Mi is akkor a lélek? És még mindig nem adtak magyarázatot arra sem,
hogyan indíthat be „szellemi” princípium egy mechanikai folyamatot.
– Furcsa erre gondolni.
– Mire?
– Elhatározom, hogy fölemelem az egyik karom, és erre, nos, erre fölemelkedik. Vagy
például eldöntöm, hogy futni fogok a busz után, a következő pillanatban pedig már futok,
mint a nyúl. Ha valamilyen szomorú dologra gondolok, egyszer csak elsírom magam. Kell,
hogy legyen valamilyen titokzatos kapcsolat a tudatom és a testem között.
– Éppen ez a probléma hozta lendületbe Descartes gondolatait is. Akárcsak Platón, ő is
biztos volt abban, hogy határozott vonal választja el egymástól a „szellemet” és az „anyagot”.
De arra a kérdésre, hogy miként hat a test a lélekre vagy a lélek a testre, Platón sem ismerte a
választ.
– Hát, én sem tudom. Az viszont érdekelne, hova lyukadt ki Descartes.
– Nézzük meg, mit mond erről saját művében. Alberto az asztalon heverő könyvre bökött,
és folytatta.
– Ebben a kis könyvben, amely rövidebb alakban az Értekezés a módszerről címet viseli,
Descartes azt a kérdést boncolgatja, milyen módszert alkalmazzon a filozófia a filozófiai
problémák megoldásakor. A természettudomány már megtalálta saját új módszerét…
– Ezt már mondtad.
– Descartes először is leszögezi, hogy semmit nem fogadhatunk el igazságként anélkül,
hogy tisztán és határozottan látnánk, hogy igaz. Hogy ezt elérjük, olyan apró részekre kell
bontanunk az adott bonyolult problémát, amilyenekre csak lehet. És utána a legegyszerűbb
gondolatokkal kell kezdenünk. Mondhatni, minden egyes gondolatot „mérlegre kell tenni”,
körülbelül úgy, ahogy Galilei szeretett volna megmérni mindent, amit lehet, amit pedig nem,
azt mérhetővé tenni. Descartes úgy vélte, a filozófusoknak a legegyszerűbbtől kell az összetett
felé haladniuk. Így válik lehetségessé, hogy új nézeteket alkossunk. Végül pedig ellenőrző
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számítással kell meggyőződnünk arról, hogy semmit sem hagytunk ki. Csak ezután
hozakodhatunk elő egy filozófiai következtetéssel.
– Ez az egész olyan, mint egy számtanpélda.
– Helyesen látod. Descartes a „matematikai módszert” szerette volna használni a filozófiai
gondolkodásban is. Úgy kívánta bebizonyítani a filozófiai igazságokat, mint ahogy egy
matematikai tételt bizonyít be az ember. Tehát pontosan ugyanazokhoz az eszközökhöz nyúlt,
mint amikor számokkal, az értelmével dolgozik az ember. Mert csakis az értelmünk juttathat
el minket bizonyos tudáshoz. Érzékeinkkel már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Rámutattunk
már a Descartes és Platón gondolkodása közötti hasonlóságra. Descartes azt állította, hogy a
matematika és a számok közötti viszony biztosabb felismeréshez vezethet el minket, mint az
érzékeink.
– Elképzelhető, hogy ily módon oldjanak meg filozófiai problémákat?
– Térjünk vissza Descartes saját érveléséhez. Az volt a célja, hogy biztos tudást szerezzen
a lét természetéről. És ezt azzal kezdi, hogy kijelenti, a kezdetek kezdetén mindenben
kételkednünk kell. Nem akarta homokra építeni filozófiai rendszerét.
– Mert ha az nem nyugszik szilárd alapokon, összeomlik az egész épület.
– Köszönöm a segítséget, gyermekem. Descartes ezzel nem azt állítja, hogy helyes dolog
mindenben kételkednünk, hanem azt, hogy lényegében lehetséges mindenben kételkednünk.
Tehát egyáltalán nem olyan biztos, hogy Platón vagy Arisztotelész olvasása továbbsegít
filozófiai vizsgálódásunkban. Tágítja ugyan történelmi ismereteinket, de nem a világról
szerzett tudásunkat. Descartes számára fontos volt, hogy megszabaduljon minden régi
ismerettől, mielőtt hozzálátott volna saját filozófiai kutatásaihoz.
– Vagyis el akart távolítani minden régi törmeléket az építkezésről, mielőtt belefogott
volna az új ház felhúzásába?
– Igen, mert biztos akart lenni abban, hogy az új építmény tartós lesz. Ezért dolgozott
kizárólag új anyaggal. Ám Descartes kételye ennél sokkal mélyebben gyökerezett. Azt
állította, hogy abban sem bízhatunk, amit érzékeink közvetítenek nekünk. Elképzelhető, hogy
egyszerűen bolonddá tesznek minket.
– Hogyhogy?
– Amikor álmodunk, azt hisszük, hogy valós dolgokat élünk át. Van egyáltalán valami, ami
elválasztja ébrenlétünk során szerzett érzeteinket az álmainktól? „Ha mindezt alaposan
mérlegelem, nem találok egyetlenegy olyan tulajdonságot sem, amely határozottan
megkülönböztetné ébrenléti állapotunkat az álomtól”, írja Descartes. Majd folytatja: „Hogyan
lehetsz biztos abban, hogy egész életed nem pusztán álom?”
– Hegyi Jeppe is azt gondolta, csak álmodta, hogy a báró ágyában feküdt.
– És amikor a báró ágyában feküdt, azt gondolta, hogy addigi nyomorult paraszti élete
szintén csak álom volt. Descartes így jut el odáig, hogy mindenben kételkedjék. Előtte sok
más filozófus is itt tett pontot filozófiai szemlélődései végére.
– Akkor bizony nem jutottak túl messzire.
– Ám Descartes igyekezett továbbjutni a holtpontról. Eljutott odáig, hogy mindenben
kételkedett, valamint, hogy ez az egyetlen dolog, amiben biztos lehet. De ha kételkedik, annak
is biztosnak kell lennie, hogy gondolkodik, és ha gondolkodik, akkor bizonyára gondolkodó
lény. Ő a következőképpen fogalmazta ezt meg. „Cogito ergo sum.”
– És ez mit jelent?
– Gondolkodom, tehát vagyok.
– Egyáltalán nem lep meg, hogy erre az eredményre jutott.
– Helyes. De figyeld meg, milyen ösztönös biztonsággal határozza meg önmagát
gondolkodó lényként. Talán emlékszel még arra, hogy Platón szerint az, amit az értelmünkkel
fogunk fel, sokkal inkább valóságosan létező, mint az, amit érzékelünk. Descartes is így
gondolta. Nemcsak azt fogja fel, hogy gondolkodó lény, hanem egyidejűleg azt is megérti,
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hogy ez a gondolkodó lény sokkal inkább létező, mint a fizikai világ, amelyet érzékeink
segítségével észlelünk. És Descartes továbbmegy, Sofie. Egyáltalán nem tekinti befejezettnek
filozófiai vizsgálódásait.
– Te is folytasd csak nyugodtan.
– Descartes felteszi magának a kérdést, hogy van-e még valami, amit ösztönös
biztonsággal felismerhetne, mint az, hogy ő gondolkodó lény. Rájön arra is, hogy tiszta és
világos elképzelése van egy tökéletes lény létezéséről is. Ez az elképzelés öröktől fogva
megvan benne, s Descartes számára egyértelmű, hogy ez az elképzelés önmagától nem
származhat. A tökéletes lény képzete nem származhat olyasvalakitől, aki maga tökéletlen.
Tehát a tökéletes lény képzete magától a tökéletes lénytől – más szóval Istentől – kell hogy
eredjen. Isten léte éppolyan közvetlenül világos Descartes számára, mint hogy az, aki
gondolkodik, gondolkodó lény.
– Úgy látom, mintha egy kicsit gyorsan vonná le a következtetéseit. Az elején olyan óvatos
volt.
– Igen, sokan vélik úgy, hogy ez Descartes leggyengébb pontja. Te azt mondtad,
következtetés. Lényegében itt szó sincs semmiféle bizonyítékról. Descartes csak azt állítja,
hogy valamennyiünkben él egy kép a tökéletes lényről. A magyarázat a tökéletes lény létéről
magában az elképzelésben rejlik. Mert egy tökéletes lény nem lenne tökéletes, ha nem
létezne. Egyébként sem lenne semmiféle elképzelésünk a tökéletes lényről, ha az nem létezne.
Mivel mi tökéletlenek vagyunk, a tökéletes lény eszméje nem származhat tőlünk. Descartes
szerint az Isten létének gondolata velünk született eszme, amelyet születésünktől fogva belénk
írtak, éppen úgy, ahogy „egy művész a kézjegyével ellátja alkotását”.
– Hiába él bennem egy kép a „krokofántról”, az még nem jelenti azt, hogy a „krokofánt”
létezik.
– Descartes ezt úgy fogalmazta volna meg, hogy még az sem rejlik benne a „krokofánt”
fogalmában, hogy létezik. Sokkal inkább a „tökéletes lény” fogalmában rejlik az, hogy egy
ilyen lény valóban létezik. Descartes szerint ez legalább olyan biztos, mint az, hogy a kör
pontjai egyforma távolságban helyezkednek el a kör középpontjától. Tehát nem beszélhetünk
körről anélkül, hogy az ne felelne meg ezeknek a követelményeknek. „Tökéletes lényről” sem
beszélhetünk, ha hiányzik legfontosabb tulajdonsága, a létezés.
– Igen sajátos gondolkodásmód.
– Jellegzetesen „racionalista” gondolkodásmód. Descartes Szókratészhez és Platónhoz
hasonlóan úgy vélte, hogy összefüggés van a gondolat és a lét között. Mennél világosabban
jelenik meg valami a gondolat számára, annál biztosabb a létezése.
– És így jutott el odáig, hogy azt mondja magáról, hogy gondolkodó lény, és hogy létezik
egy tökéletes lény is.
– Erről a pontról azután továbbindul. Ami a külső valóságról – például a Napról és a
Holdról – alkotott elképzeléseinket illeti, lehetséges, hogy nem egyebek álomképnél. Ám a
külső valóságnak is vannak olyan tulajdonságai, amelyeket értelmünkkel ismerhetünk meg.
Ezek mérhető matematikai viszonyok, mint a hosszúság, a szélesség és a mélység. Az ilyen
„mennyiségi” (kvantitatív) tulajdonságok éppolyan tisztán és világosan jelennek meg
értelmünk számára, mint az, hogy gondolkodó lények vagyunk. Az olyan „minőségi”
(kvalitatív) tulajdonságok, mint a szín, a szag, az íz, ezzel szemben érzékszerveinkhez
kapcsolódnak, és lényegében nem a külső valóságot írják le.
– Ezek szerint a természet mégsem álom?
– Nem. Descartes ezen a ponton vonja be ismét a tökéletes lény fogalmát. Amikor
értelmünk tisztán és határozottan felismer valamit, mint a külső valóság matematikai
viszonyai esetében, annak igazán úgy is kell lennie. A tökéletes Isten ugyanis nem csapna be
bennünket. Descartes számára Isten a biztosíték arra, hogy amit értelmünkkel ismerünk meg,
az megfelel a valóságnak.
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– Menjünk tovább. Mostanáig megállapította azt, hogy gondolkodó lény, hogy van Isten,
és hogy létezik külső valóság.
– De a külső valóság lényegében különbözik a gondolatok valóságától. Descartes ezek után
kijelenti, hogy a valóságnak két különböző formája, vagyis két különböző „szubsztanciája”
létezik. Az egyik szubsztancia a gondolkodás, vagyis a „lélek”, a másik a kiterjedés, vagyis
az „anyag”. A lélek csak tudatos, nem foglal el helyet a térben, éppen emiatt nem is osztható
fel kisebb részekre. Az anyagnak ezzel szemben csak kiterjedése van, helyet foglal el a térben,
és egyre kisebb részekre bontható, ám nem tudatos. Descartes szerint mind a két szubsztancia
Istentől származik, mert csakis Isten képes arra, hogy mindentől függetlenül létezzen. Bár
mind a „gondolkodás”, mind a „kiterjedés” Istentől származik, mégis egymástól függetlenül
léteznek. A gondolkodás teljesen független az anyagtól, és fordítva, az anyagi folyamatok a
gondolkodástól teljesen függetlenül zajlanak le.
– Ezzel az Isten alkotta világot két részre osztotta.
– Igen. Descartes-ról elmondhatjuk, hogy dualista. Ez azt jelenti, hogy határozottan
elkülöníti egymástól a szellemi és az anyagi valóságot. Például csak az embernek van lelke.
Az állatok teljes mértékben az anyagi valósághoz tartoznak. Életük és mozgásuk mechanikai
alapon működik. Descartes bonyolult gépezeteknek képzelte el az állatokat.
Ami az anyagi valóságot illeti, akárcsak a materialistáké, az ő valóságképe is mechanikai
törvényszerűségeken alapul.
– Tudod, meglehetősen kétségesnek találom, hogy Hermész valamiféle gépezet vagy
önműködő szerkezet lenne. No és mi? Mi is gépezetek lennénk?
– Igen is meg nem is. Descartes abból indul ki, hogy az ember kettős lény, amely
gondolkodik is, és térbeli kiterjedése is van. Ehhez hasonló gondolatokat már hallhattunk
Szent Ágostontól és Aquinói Szent Tamástól is. Szerintük az emberek ugyanúgy
rendelkeznek testtel, mint az állatok, de lelkük is van, akár az angyaloknak. Descartes szerint
az ember teste igen kifinomult szerkezet. Ám az embernek lelke is van, amely a testtől
függetlenül működik. A testben zajló folyamatok már nem szabadon működnek, hanem saját
törvényeiket követik. A gondolkodás folyamata azonban nem a testben megy végbe, hanem a
lélekben, amely e tekintetben szabadon, az anyagi valóságtól függetlenül működik. Szeretném
még hozzátenni, hogy Descartes nem jelentette ki minden kétséget kizáróan, hogy az állatok
nem képesek gondolkodni. Ha az állatok is gondolkodó lények, rájuk is a „gondolkodás” és a
„kiterjedés” kettős felosztása érvényes.
– Erről már korábban is beszéltünk. Ha elhatározom, hogy szaladni fogok a busz után,
működésbe lép az „automata”. És ha netalán lekésném a buszt, sírva fakadok.
– Maga Descartes sem tagadta, hogy hasonló váltakozó működés van a lélek és a test
között. Úgy vélte, amíg a lélek a testben van, egy speciális szerven keresztül kapcsolódik a
testhez, amelyet tobozmirigynek nevezett el. Itt érvényesül a „szellem” és az „anyag” egymást
felváltó működése. Éppen ezért történhet meg, hogy olyan, a testből érkező hatások zavarják
meg a lelket, amelyek a test szükségleteihez igazodnak. Ám a lélek függetlenítheti magát
ezektől az alacsony „impulzusoktól”, és a test befolyásától mentesen, szabadon működhet.
Mert fájjon bár mégannyira is a gyomrom, a háromszög belső szögeinek összege akkor is 180
fok. Így a gondolat képes a test szükségletei fölé emelkedni, és „értelmesen” cselekedni. Ezt
tekintve a lélek tehát független a testtől. Mert hiába öregedtünk meg, és lettünk rozogák, fájós
hátúak és fogatlanok, a kettő meg kettő továbbra is négy lesz, egészen addig, amíg képesek
vagyunk gondolkodni. Mert az értelem nem öregszik meg, csak a test. Descartes számára az
értelem a „lélek”. Olyan egyéb hatások és hangulatváltozások, mint a vágy és a gyűlölet, a
test funkcióihoz, vagyis az anyagi valósághoz kötődnek.
– Még mindig azon töröm a fejem, hogy Descartes géphez vagy önműködő szerkezethez,
automatához hasonlította-e a testet.
– Az összehasonlítás alapja az a Descartes korára jellemző lelkesedés, amellyel a gépek
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őseit és az olyan óraszerkezeteket övezték, amikről úgy gondolták, hogy képesek önmaguktól
működni. Maga az „automata” szó is pontosan azt jelenti, ami önmagától mozog. Például egy
csillagászati óra, amelyet emberek terveztek és hoztak működésbe. Descartes hangsúlyozza,
hogy az efféle mesterséges szerkezetek sokkal egyszerűbbek, kevesebb alkotórészből állnak,
mint, mondjuk, egy ember vagy egy állat lába, ami izmokból, idegekből, erekből és vénákból
épül fel. Miért is ne lenne Isten képes arra, hogy emberi vagy állati testeket szerkesszen a
mechanika törvényei alapján?
– Manapság sokan beszélnek „mesterséges intelligenciáról”.
– Ilyenkor a mostani önműködő szerkezetekről beszélnek. Ugyanis olyan szerkezeteket
készítettünk, amelyek képesek elhitetni velünk, hogy intelligensek. Descartes minden
bizonnyal riasztónak találta volna az ilyen gépeket. Netán még kételkedni kezdett volna
abban, hogy az emberi értelem tényleg olyan szabad és önálló, mint amilyennek hitte. Vannak
filozófusok, akik úgy vélik, hogy az ember lelke éppoly kevéssé szabad, mint a testben
végbemenő folyamatok. Persze az ember lelke összemérhetetlenül bonyolultabb, mint egy
számítógépprogram, és vannak olyanok is, akik azt állítják, hogy mi, emberek a
számítógépprogramokhoz hasonlóan nem vagyunk szabadok. Nézz csak ide, szeretnék
mutatni neked valamit, Sofie.
Alberto a szoba másik végében álló íróasztal felé mutatott, ahol egy számítógép
képernyője csillant meg. A filozófus felállt, és odament az íróasztalhoz. Sofie követte.
Alberto bekapcsolta a gépet, hamarosan megjelent egy nagy nyomtatott C a képernyő
legtetején. Alberto beírta a gépbe a jelszót: „Laila”.
– Ez egy továbbfejlesztett beszélgetőprogram.
A képernyőn hamarosan a következő felirat jelent meg.
– „Szia, Lailának hívnak. Kényelmesen ülsz?” Sofie beütötte a feleletet.
– „Igen” – bár még egyáltalán nem ült le. Alberto odatolt neki egy széket.
– „Hogy hívnak?” – jelent meg a képernyőn az újabb kérdés.
– „Sofie Amundsen” – írta be Sofie, a gép pedig felelt.
– „Lóhere utca 3. Örülök, hogy megismerhettelek, Sofie. Örülsz a 15. születésnapodnak?”
A kislány erre felkapta a fejét. Alberto megnyugtatásul a vállára tette a kezét.
– Megadtam neki a nevedet, a címedet és a születésed dátumát. Így illő, ha új ismeretségre
tesz szert az ember. Van, aki már előre szeret tudni néhány dolgot.
– „Nem rossz” – írta be Sofie.
– „Csak nem vagy rosszul, Sofie? Kérlek, próbálj meg egész mondatokban beszélni.”
– „Köszönöm, remekül érzem magam. Kérdezhetek valamit tőled?”
– „Örülök, hogy remekül érzed magad. Kérdezz csak nyugodtan.”
– „Hány éves vagy?” – írta be Sofie a kérdését.
– „1988. augusztus 8-án alkottak meg Atlantában, norvégra 1990-ben fordítottak le a
Műszaki Főiskolán.”
– „Jópofa!”
– „Már kértelek, hogy beszélj egész mondatokban.”
– „Csak azt mondtam, hogy jópofa!”
– „A szlenget sajnos nem értem. Több mint 100 000 szót ismerek, ezek közül a jó hír áll
legközelebb a jópofához.”
– „Jó hír, vagyis evangélium.”
– „Keresztény vagy, Sofie?”
– „Nem tudom.”
– „A nem tudás az új ismeretek felé vezető első állomás.”
– „Szókratész is ezt mondta volna. Sőt még Descartes is.”
– „Szókratész görög filozófus volt, aki Krisztus előtt 470 és 399 között élt. Ha többet
akarsz tudni róla, nyomd meg az F7-es billentyűt. Descartes, francia filozófus, 1596-1650. Ha
142

többet akarsz tudni róla, nyomd meg az F8-as gombot.”
– „Köszönöm, de ennyi elég. Kérdezhetek tőled valami mást?”
– „Örülök, hogy elégedett voltál a válaszommal. Egyébként kérdezz csak nyugodtan.”
Alberto rázkódott a nevetéstől. Sofie folytatta.
– „Ki Hilde Möller Knag?”
– „Hilde Möller Knag Lillesandban lakik, és pontosan annyi idős, mint Sofie Amundsen.”
– „Honnan tudod?”
– „Nem tudom, honnan, csak azt, hogy itt találtam valahol a merevlemezemen.”
Sofie Alberto kezét érezte a vállán.
– Megadtam neki azt a néhány adatot, amit Hildéről tudunk.
– „Mit tudsz még Hilde Möller Knagról?”
– „Édesapja ENSZ-megfigyelő Libanonban. Őrnagyi rendfokozata van, és rendszeresen
képeslapokat küld a kislányának.”
– „Szeretném, ha megtalálnád!”
– „Nem tudom. Nincs rajta egyik file-omon sem. Emellett nem vagyok összekötve
semmilyen más számítógéppel.”
– „Azt mondtam, hogy keresd meg!!!”
– „Mérges vagy, Sofie? Ennyi felkiáltójel minden kétséget kizáróan heves érzelmekre
utal.”
– „Beszélni akarok Hilde édesapjával!”
– „Úgy látom, képtelen vagy uralkodni magadon. Ha beszélgetni akarsz a
gyermekkorodról, nyomd meg az F9-es billentyűt.”
Alberto ismét Sofie vállára tette a kezét.
– Igaza van. A számítógép nem kristály gömb, gyermekem. „Laila” csak egy számítógépes
program.
– „Fogd be a szád!” – írta be a gépbe Sofie.
– „Ahogy akarod, kedves Sofie. Ismeretségünk csupán 13 percig és 52 másodpercig tartott.
Emlékezni fogok mindenre, amiről csak beszéltünk. Most megszakítom a programot.”
Ismét megjelent a képernyőn a nagy nyomtatott C, a képernyő felső részén.
– Menjünk vissza, és üljünk le – javasolta Alberto. Ám Sofie addigra lenyomott néhány
újabb billentyűt. „Knag”, jelent meg a képernyőn.
A következő pillanatban az alábbi felirat tűnt fel a monitoron.
– „Itt vagyok.”
Alberto kissé meglepődött.
– „Ki vagy te?” – írta be Sofie.
– „Albert Knag őrnagy, szolgálatára. Egyenesen Libanonból jelentkezem. Mit óhajtanak az
urak?”
– Életemben nem láttam még ilyen pocsék előadást – mormogta Alberto. – Ez a gazember
valahogy beférkőzött a merevlemezemre.
Félretolta Sofie-t, és most ő foglalt helyet a széken a billentyűzet előtt.
– „Hogy a fenébe sikerült beférkőznöd a PC-mre?” – írta be Alberto.
– „Hidd el, semmiség volt az egész, kedves kolléga. Mindig pontosan ott vagyok, ahol
éppen szeretnék megnyilatkozni.”
– „Te átkozott számítógépvírus!”
– „Ejnye, ejnye! Pillanatnyilag születésnapi vírusként működöm. Megengedik, hogy egy
különleges üdvözletet küldjek valakinek?”
– „Köszönjük, ennyi épp elég volt nekünk.”
– „ígérem, hogy gyors leszek. »Minden a te tiszteletedet szolgálja, kedves Hilde. Szeretnék
ismét gratulálni neked 15. születésnapod alkalmából. Bocsásd meg nekem a körülményeket,
de azt szeretném, ha jókívánságaim körülvennének mindenütt, amerre csak jársz. Csókol
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apád, aki már szeretne átölelni.«„
Még mielőtt Albertónak sikerült volna bármit is beírni a gépbe, megjelent a nagy
nyomtatott C a képernyőn.
Alberto a következő utasítást írta be: „dir knag*.*”, mire az alábbiak tűntek fel a
képernyőn.
knag.lib
147,643
15-06-90
12.47

knag.lil
326,439
23-06-90
22.34

Alberto most azt írta be, hogy „erase knag*.*”, majd kikapcsolta a gépet.
– Végre sikerült eltüntetni – mondta Sofie-nak. – Ám lehetetlen megmondani, hol bukkan
fel legközelebb.
Egy ideig még ott állt a monitor előtt, végül azt mondta:
– A legrosszabb az egészben a név volt. Albert Knag…
Sofie-nak most először tűnt fel a nevek azonossága. Albert Knag és Alberto Knox. Ám
Alberto annyira magánkívül volt, hogy a kislány meg sem mert szólalni. Visszamentek az
asztalhoz, és ismét helyet foglaltak.
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Spinoza
...Isten nem bábjátékos.
Egy ideig csendben ültek. Sofie végül megpróbálta más irányba terelni Alberto
gondolatait.
– Descartes érdekes ember lehetett. Mondd csak, híres lett?
– Igen nagy volt a befolyása. De a legfontosabb talán mégis az, milyen nagy hatással volt
egy másik nagy filozófusra, a holland Baruch Spinozára, aki 1632 és 1677 között élt.
– Beszélsz róla is?
– Ez volt a szándékom. És nem hagyjuk, hogy holmi katonai provokáció megakadályozzon
minket ebben.
– Csupa fül vagyok.
– Spinoza az amszterdami zsidó közösség tagja volt, eretnekség miatt átokkal sújtották, és
kitaszították a közösségből. Kevés újkori filozófust gúnyoltak ki és üldöztek nézetei miatt
annyira, mint ezt a férfit. Egyszer megkísérelték meggyilkolni. Mindennek valláskritikája volt
az oka. Véleménye szerint csak a megkövesedett dogmák és vallási rituálék tartják még
életben a kereszténységet és a zsidó vallást. Ő volt az első, aki a Bibliával kapcsolatban
alkalmazta az úgynevezett „történeti-kritikai” szemléletet.
– Magyarázd el, mi az!
– Elutasította azt a nézetet, hogy a Biblia az utolsó betűig Isten sugallatára született. Ha
olvassuk a Bibliát, nem szabad megfeledkeznünk arról, milyen korban keletkezett. Az ilyen
„kritikai” olvasás segítségével számos ellentmondást fedezhetnénk fel a különböző írások
között. Az Újtestamentum figyelmes olvasása során Jézust mint Isten szócsövét ismerhetjük
meg. Jézus megnyilatkozása éppen a megmerevedett zsidó vallástól való szabadulást
jelenítette meg. Jézus „az értelem vallását” hirdette, amely a szeretetet tekinti legfőbb
értéknek. Spinoza ezen Isten és az emberek iránti szeretetet érti. Ám a kereszténység is
hamarosan megingathatatlan dogmákká és a külsőségeket hangsúlyozó rituálékká merevedett.
– El tudom képzelni, hogy a keresztény templomokban és a zsidó zsinagógákban nehezen
nyelték le e gondolatokat.
– Mindezek között az volt a legrosszabb, hogy Spinozát még saját családja is megtagadta.
Eretneksége miatt megpróbálták kitagadni örökségéből. A helyzet rendkívül ellentmondásos
volt, mert Spinoza keményen fellépett a szólásszabadság és a vallási türelem mellett. Az őt
körülvevő ellenséges légkör miatt visszavonultan, életét a filozófiának szentelve élt. Hogy
eltartsa magát, szemüveglencséket csiszolt. Az egyiket sikerült megszereznem.
– Hű de izgalmas!
– Van valami szimbolikus jelentése is annak, hogy szemüveglencsék készítéséből élt.
Hiszen a filozófusok célja az, hogy hozzásegítsék az embereket ahhoz, hogy új perspektívából
szemléljék a világot. Spinoza filozófiájának fontos eleme, hogy a dolgokat „az örökkévalóság
látószögéből” szemlélje.
– Az örökkévalóság látószögéből?
– Igen, Sofie. Gondolod, képes vagy arra, hogy életedet kozmikus összefüggésben lásd?
Próbáld meg önmagadat és életedet másképp szemlélni.
– Nem valami könnyű.
– Emlékeztesd magad arra, hogy a természet egészének parányi része vagy. Ezzel
önmagadat egy elképesztően nagy rendszerbe helyezed.
– Most már értem, mire gondolsz.
– Mit gondolsz, képes vagy erre? Képes vagy a természetet, a világmindenséget egyetlen
pillantással felfogni?
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– Nem biztos. Talán szükségem lesz néhány szemüveglencsére.
– Nemcsak a végtelen térre gondolok, hanem a végtelen időre is. Valamikor, úgy
harmincezer évvel ezelőtt élt egy fiúcska a Rajna völgyében. Aprócska része volt a hatalmas
természetnek, csepp a tengerben. Bizony, Sofie, te is így éled életed, a hatalmas természet
aprócska részeként. Semmi különbség nincs közötted és a fiúcska között.
– Talán csak az, hogy én most élek.
– Rendben. De éppen ez az, amitől el kellene tekintened. Ki leszel harmincezer év múlva?
– Ez lenne az eretnekség?
– Nos… Spinoza nemcsak azt mondta, hogy minden a természet része. Ő bizony
egyenlőségjelet tett Isten és a természet közé. Istent látott minden létezőben, és látott mindent,
ami Istenben létezik.
– Akkor panteista volt.
– Így van. Spinoza számára Isten nem olyasvalaki volt, aki megteremtette a világot, de
egyébként kívül áll az általa teremtett világon. Nem. Isten maga a világ. Néha kicsit másképp
ír erről. Hangsúlyozza, hogy a világistenben van. Utal Pál apostolnak az athéniakhoz intézett
beszédére, amelyet az Areioszpagoszon mondott el. „Mert őbenne élünk, mozgunk és
vagyunk…” – mondta Pál. De kövessük tovább Spinoza saját gondolatmenetét. Legfontosabb
könyve az Etika geometriai módon bizonyítva címet viseli.
– Etika… és geometriai módszer?
– Talán kicsit szokatlanul cseng a mai fül számára. Az etikában a filozófusok azt
fogalmazták meg, hogyan érhetnénk el és élhetnénk jobb életet. Ilyen értelemben beszélünk
például Szókratész és Arisztotelész etikájáról. Csak napjainkban egyszerűsítették le az etikát
néhány olyan szabállyá, amely megfogalmazza, miképpen élhetünk úgy, hogy közben ne
lépjünk a szomszédunk sarkára.
– Önzésnek tekintik, ha az ember a saját szerencséjére gondol?
– Valami olyasminek. Spinoza értelmezésében az etikát éppúgy fordíthatnák
életművészetnek, mint erkölcstannak.
– De azért mégis… „Életművészet geometriai módon bizonyítva”…?
– A geometriai módszer a nyelvre, a kifejtés formájára utal. Talán emlékszel még, hogy
Descartes a matematikai módszert kívánta alkalmazni a filozófiai gondolkodásban. Ezzel nem
másra gondolt, mint olyan filozófiai „reflexióra”, amely szigorúan gondolkodás útján vonja le
a következtetéseit. Spinoza is ezt a racionalista hagyományt követi. Etikájában azt kívánta
bemutatni, miképpen határozzák meg a természeti törvények az ember életét. Éppen ezért
meg kell szabadulnunk érzéseinktől és indulatainktól. Csak így találhatunk nyugalomra, és
lehetünk boldogok, vélte Spinoza.
– Ezek szerint csak a természeti törvények határoznák meg életünket?
– Hát… Spinoza filozófiája nem olyan egyszerű, hogy egykönnyen elintézzük. Ugye azt
mondtuk, hogy Descartes szerint két, egymástól határozottan különböző szubsztancia alkotja
a valóságot, a „gondolkodás” és a „kiterjedés”.
– Miért gondolod, hogy már elfelejtettem?
– A szubsztancia szót körülbelül úgy fordíthatnánk, hogy az, amiből a dolog áll, ami
valaminek a lényege, vagy amire alapvetően visszavezethető. Descartes tehát két ilyen
szubsztanciával dolgozott. Minden vagy a „gondolkodásra”, vagy a „kiterjedésre” vezethető
vissza.
– Nincs szükségem korrepetálásra.
– Ám Spinoza nem fogadta el ezt a különbségtevést. Úgy vélte, csak egyféle szubsztancia
létezik. Minden létező erre az egyetlenre vezethető vissza. Az egyszerűség kedvéért
Szubsztanciának nevezte. De előfordul, hogy Istenként vagy természetként említi. Spinoza
valóságfelfogása tehát nem dualisztikus, mint Descartes-é. Spinoza felfogását „logikai
monizmusnak” nevezzük. Ez azt jelenti, hogy a természetet és az életviszonyokat egyetlen
146

szubsztanciára vezeti vissza.
– Ennél már nem is gondolkodhattak volna különbözőbben.
– Pedig Descartes és Spinoza között nem is olyan nagy a különbség, mint azt olyan sokan
állították. Descartes is rámutatott arra, hogy egyedül Isten létezik a saját erejéből. Csak
amikor Spinoza azonosítja Istent és a természetet – vagy Istent és az általa teremtett világot –,
akkor távolodik el alaposan mind Descartes-tól, mind a zsidó és keresztény felfogástól.
– Mivel a természet maga az Isten, és punktum.
– Ha Spinoza a természetről beszél, nemcsak arra a természetre gondol, amit Descartes a
kiterjedéssel jellemzett. Nála a szubsztancia, Isten és a természet fogalma minden létezőt
magában foglal, a szellemet is.
– Tehát mind a „gondolkodást”, mind pedig a „kiterjedést” érti rajta.
– Ahogy mondod. Spinoza szerint mi, emberek Istennek két tulajdonságát, illetve
megjelenési formáját ismerjük. Spinoza isteni attribútumoknak nevezi ezeket, és ezzel ismét
Descartes „gondolkodás” és „kiterjedés” fogalmánál vagyunk. Isten – vagyis a természet –
vagy gondolkodás, vagy pedig kiterjedéssel rendelkező dolog formájában nyilvánul meg. Az
emberek csak erről a két attribútumról rendelkeznek ismerettel.
– Értem, bár eléggé körülményes úton jutottunk el idáig.
– Sajnos, néha véső és kalapács kellene ahhoz, hogy az ember keresztülvergődjék Spinoza
nyelvezetén. Csak az szolgálhat vigasztalásunkra, hogy végül olyan gondolat lesz a
jutalmunk, amely tisztán csillog, akár a gyémánt.
– Izgatottan várom már.
– Tehát minden, ami a természetben létezik, vagy gondolkodás, vagy pedig kiterjedés. Az
olyan egyszerű jelenségek, amelyekkel hétköznapjainkban találkozhatunk, például egy virág
vagy egy költemény, a gondolkodás vagy a kiterjedés attribútumának különböző
megnyilvánulásai (modusai). Ezen értsd a szubsztancia, Isten vagy a természet
megnyilatkozásának egy adott formáját. Egy virág a kiterjedés attribútumának
megnyilvánulása (modusa), az erről a virágról írott költemény pedig a gondolkodás
attribútumának modusa. Ám lényegében mindketten a szubsztancia, Isten vagy a természet
kifejezései.
– Micsoda egy alak!
– Hidd el, csak a nyelvezete ilyen nehezen emészthető. A merev megfogalmazás mögött
ott vár a csodálatos ismeret, amely olyan elképesztően egyszerű, hogy a mindennapok
nyelvén szinte kifejezhetetlen.
– Azt hiszem, én mégiscsak a hétköznapi nyelvet részesítem előnyben.
– Rendben. Akkor kezdjük mindjárt veled. Amikor fáj a gyomrod, valójában mi az, ami ott
fáj?
– Már megmondtad, én.
– Igen. És amikor később eszedbe jut, hogy fájt a gyomrod? Ki az, aki gondolkodik?
– Hát az is én.
– Igen, mert te vagy az a személy, akinek olykor fáj a gyomra, és ez befolyásolja a
hangulatát. Spinoza úgy gondolta, hogy minden fizikai dolog, ami létezik, történik
körülöttünk, Istennek, illetve a természetnek a kifejezése. Tehát minden elgondolt gondolat
Isten, illetve a természet gondolata. Mivel minden egy. Csak egyetlen Isten, egyetlen
természet, egyetlen szubsztancia létezik.
– De ha gondolkodom, akkor én vagyok az, aki gondolkodik. És ha mozgok, én vagyok az,
aki mozgásba hozom önmagam. Miért kevered bele Istent is?
– Örülök, hogy ilyen lelkesen veszel részt a dolgokban. De mondd csak! Ki vagy te?
Ugyebár Sofie Amundsen; csakhogy egyúttal kifejezése vagy egy végtelenül nagyobb
egységnek is. Nyugodtan mondhatod, hogy te gondolkodsz, hogy te mozgatod önmagad, de
nem mondhatod-e ugyanígy, hogy a természet gondolkodik benned, hogy a természet az, ami
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mozog benned? Most már csak az a kérdés, hogy melyik szemüveglencsén nézel keresztül.
– Ezzel azt akarod mondani, hogy nem én döntök magammal kapcsolatban?
– Hát igen. Talán van némi szabadságod abban, hogy úgy mozgasd a hüvelykujjad, ahogy
akarod. De az mozoghat saját természetének engedelmeskedve is. Ilyen a te helyzeted is az
egészben, gyermekem. Sofie Amundsen vagy, ugyanakkor egy hüvelykujj Isten testén.
– Ezek szerint Isten dönt mindenről, amit csinálok?
– Vagy a természet, vagy a természeti törvények. Spinoza úgy vélte, Isten – vagy a
természeti törvények – a belső oka a történéseknek. Nem külső oka, mert Isten a természeti
törvényeken keresztül nyilvánul meg. Csak általuk, nem másképp.
– Nem tudom, látom-e a különbséget.
– Isten nem bábjátékos, aki a szálakat a kezében tartva irányít mindent, ami történik. Az
ilyen „marionettmester” kívülről irányítja a bábokat, tehát a mozgás „külső oka”. Isten nem
így irányítja a világot, hanem a természeti törvényeken keresztül. Ezért Isten vagy a természet
a „belső oka” mindennek, ami történik. Ez azt jelenti, hogy a természetben minden
szükségszerűen megy végbe. Spinoza tehát determinista módon szemlélte a természet életét.
– Úgy emlékszem, egyszer már mondtál valami hasonlót.
– Talán a sztoikusokkal kapcsolatban. Ők is hangsúlyozták, hogy minden szükségszerűen
történik. Éppen ezért kell mindent „sztoikus nyugalommal” fogadnunk. Az ember nem
engedheti meg magának, hogy magával ragadják indulatai. Röviden ez Spinoza etikájának
lényege.
– Azt hiszem, értem, mire gondol. De nem örülök annak a gondolatnak, hogy nem
rendelkezem magam felett.
– Térjünk csak vissza a kőkorszaki fiúcskához, aki harmincezer évvel előttünk élt. Ahogy
nőtt, növekedett, elkezdett dárdával vadállatokra vadászni. Majd beleszeretett egy asszonyba,
aki gyermekeinek anyja lett. Emellett biztosak lehetünk abban is, hogy tisztelte törzse isteneit.
Érvényes ez esetben is a mondás, hogy rendelkezett önmaga felett?
– Nem tudom.
– Nos, akkor vegyünk egy afrikai oroszlánt. Gondolod, hogy oroszlánunk maga dönti el,
hogy vadállatként szeretne élni? Ezért veti magát egy sántikáló antilop után? Jobb lett volna,
ha úgy dönt, hogy hátralevő életét vegetáriánusként éli le?
– Nem. Az oroszlán a maga természetének megfelelően él.
– Vagyis a természeti törvényeknek megfelelően. Veled is ez történik, Sofie, te is
természetednek megfelelően élsz. Esetleg hivatkozhatnál Descartes-ra, hogy az oroszlán állat,
és nem ember, szabad szellemi képességekkel. Vagy gondolj egy újszülöttre. Hangosan
sivalkodik, ha nem kap tejet, az ujjacskáját szopja. Vajon ennek a csecsemőnek szabad az
akarata?
– Nem.
– No és mikor lesz a kisbabának szabad akarata? Kétéves korában már ide-oda szaladgál,
és az őt körülvevő dolgokra mutogat. Hároméves korában képes rettenetesen kifárasztani
anyját, négyévesen pedig hirtelen félni kezd a sötéttől. Hol a szabadság, Sofie?
– Nem tudom.
– Tizenöt évesen hosszasan álldogál a tükör előtt, és a sminkelés fortélyait tanulgatja. Ezek
most már a személyes döntései, és azt csinálja, amit akar?
– Értem, mire célzói.
– Ez a kislány Sofie Amundsen, bizony ő az. De ő is a természeti törvényeknek
megfelelően él. Az egészben az az érdekes, hogy ezt ő maga nem látja be, mert minden
cselekedete mögött elképesztően sok és elképesztően bonyolult ok rejtőzik.
– Azt hiszem, beérem ennyivel.
– Egy utolsó kérdésre azért válaszolhatnál. Két azonos korú fa nő egy kertben. Az egyik fa
a napos oldalon él, és bőven el van látva tápanyagban gazdag talajjal és vízzel. A másik fa
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árnyékos helyen nő, tápanyagszegény talajban. Mit gondolsz, melyik fa nagyobb? És vajon
melyik hoz több gyümölcsöt?
– Természetesen az, amelyiknek a növekedéséhez jobbak voltak a feltételek.
– Spinoza szerint ez a fa szabad. Tökéletes szabadságot élvezett abban, hogy
kibontakoztassa a benne rejlő lehetőségeket. Ha az éppen almafa, nem nyílt lehetősége arra,
hogy körtét vagy szilvát teremjen. Így van ez velünk, emberekkel is. Mondjuk, ha politikai
okok miatt meggátolnak minket egyéni fejlődésünkben. Így akadályozhat bennünket egy
külső ok. Csak akkor élünk szabad emberként, ha „szabadon” kibontakoztathatjuk a bennünk
rejlő lehetőségeket. Csakhogy bennünket legalább annyira befolyásolnak belső hajlamok és
külső feltételek, mint a kőkorszaki fiút a Rajna völgyéből, az afrikai oroszlánt vagy az almafát
a kertben.
– Megadom magam.
– Spinoza hangsúlyozza, hogy csak egyetlen olyan lény létezik, aki tökéletesen „oka
önmagának”, aki teljesen szabadon cselekedhet. Csak Isten vagy a természet képviseli ezt a
szabadságot, ezt a nem véletlenszerű kibontakozást. Egy ember törekedhet arra, hogy szabad
legyen, vagyis hogy külső kényszerek befolyása nélkül tudjon élni. De soha nem éri el, hogy
„szabad akarata” legyen. Nem mi határozunk például arról, hogy mi történjék a testünkkel, a
kiterjedés attribútumának modusával. Éppily kevéssé „választjuk meg” a gondolatainkat. Az
ember tehát nem „szabad lélek”, amelyet fogságban tart a mechanikusan működő test.
– Éppen ezt olyan nehéz megérteni.
– Spinoza úgy vélte, hogy az embert a szenvedélyei – például a becsvágy és a kéjvágy –
akadályozzák meg a boldogság és a harmónia elérésében. De ha felismerjük, hogy minden
szükségszerűen történik, a természet egyetlen kerek egészként való belső felismeréséhez
juthatunk. Gyönyörű élményben lesz részünk, ha felfedezzük, hogy minden összefügg, hogy
minden egy. Az a cél, hogy egyetlen átfogó pillantással ragadjunk meg mindent. Ekkor
érhetjük el a legnagyobb boldogságot és lelki nyugalmat. Ez az, amit Spinoza úgy fogalmazott
meg, hogy mindent „sub specie aeternitatis” kell látnunk.
– És ez mit jelent?
– Hogy mindent „az örökkévalóság jegyében” kell szemlélnünk. Azt hiszem, ez az a pont,
ahonnan kiindultunk.
– És ez az, ahol most be is fejezzük. Haza kell mennem. Alberto felállt, és a polcról levett
egy gyümölcsökkel teli kosarat. Sofie egy banánt, Alberto egy zöld almát választott.
Nagyot roppant a banán, amikor a kislány letörte a végét, hogy a héját lehánthassa.
– Van itt valami – vette észre meglepetten. – Hol?
– Hát itt… a banánhéj belső oldalán. Mintha tussal írták volna oda…
Sofie odahajolt Albertóhoz, hogy ő is elolvashassa a feliratot. A filozófus belefogott az
olvasásba.
„Ismét itt vagyok, Hilde. Én mindenütt ott vagyok, gyermekem. Gratulálok születésnapod
alkalmából!”
– Hát ez igazán vicces! – nevetett Sofie.
– Barátunk egyre furfangosabb.
– De hát… nem teljesen lehetetlen ez az egész? Mondd csak, Libanonban is termesztenek
banánt?
Alberto a fejét rázta.
– Azt hiszem, nem eszem meg.
– Akkor tedd csak le. Az, aki leánya születésnapi jókívánságait egy bontatlan banán belső
oldalára írja, kizárólag elmebeteg lehet. De azt el kell ismernünk, hogy találékony...
– Mindkettő egyszerre…
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– Vagyis itt és most meg kell állapítanunk, hogy Hildének találékony édesapja van?
Egyáltalán nem olyan buta…
– Látom. Ezek után azt is el tudom képzelni, hogy ő volt az, aki Hildének szólított, a te
szádba adva a szavakat. Lehet, hogy minden szót ő mondat el velünk.
– Semmit sem zárhatunk ki. De kételkednünk is szükséges.
– Mert ahogy tudjuk, létezésünk talán csak álom.
– Azért ne kapkodjuk el a dolgokat. Mindennek lehet egyszerűbb magyarázata is.
– Ettől függetlenül rohannom kell, anyu vár. Alberto az ajtóhoz kísérte Sofie-t. Mielőtt
elindult volna, a filozófus elköszönt tőle.
– Még látjuk egymást, kedves Hilde!
A következő pillanatban már be is csukódott mögötte az ajtó.
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Locke
...éppoly üres, mint a tábla, amikor a tanár belép az osztályterembe.
Sofie fél kilencre ért haza, másfél órával a megbeszélt időpont után; bár valójában semmit
sem beszéltek meg. Végül is csak egy papírcetlin tett ígéretet anyjának, hogy hét órára hazaér.
– Ez nem mehet így tovább. Felhívtam a tudakozót, hogy tényleg él-e egy Alberto az
óvárosban. Jól kinevettek.
– Nem tudtam hamarabb jönni. Éppen egy nagy titok megfejtése előtt állunk.
– Ugyan már!
– Pedig így van!
– Meghívtad már a kerti ünnepségre?
– Ó, hát nem elfelejtettem?!
– De most már aztán igazán találkoznom kell vele. Méghozzá minél előbb. Nem tartom
rendjén valónak, hogy egy fiatal lány egy jóval idősebb férfival találkozgat.
– Á, emiatt igazán nem kell tartanod Albertótól. Sokkal rosszabb a helyzet Hilde
édesapjával.
– Ki az a Hilde?
– Annak a férfinak a lánya, aki Libanonban van. Szerintem nagy szélhámos. Lehet, hogy
az egész világot az ellenőrzése alatt tartja…
– Ha nem mutatsz be azonnal ennek az Albertónak, meg fogom tiltani, hogy találkozz vele.
Nem érzem magam nyugodtnak addig, amíg nem látom legalább, hogy néz ki.
Sofie-nak nagyszerű ötlete támadt. Gyorsan felszaladt a szobájába.
– Most meg hova rohansz? – kiáltott utána az anyja. Sofie pillanatokon belül visszatért a
nappaliba.
Egyik kezében meglóbált egy videokazettát, és már ment is, hogy betegye a lejátszóba.
– Adott neked egy videokazettát?
– Athénről szól…
A képernyőn feltűntek az Akropoliszt ábrázoló képek. Anyja szóhoz sem jutott a
csodálkozástól, amikor a képernyőn megjelent Alberto alakja, és beszélni kezdett Sofie-hoz.
Sofie-nak is eszébe jutott néhány dolog, amiről eddig megfeledkezett. Az Akropoliszon
csak úgy nyüzsögtek a különböző utazási irodák turistacsoportjai. Az egyik ilyen csoport
közepén felbukkant egy tábla, rajta a felirat: HILDE…
Alberto végigjárta az Akropoliszt. Gyorsan keresztülment a bejárati részen, majd felsétált
az Areioszpagosz dombjára, oda, ahonnan Pál apostol is szólt az athéniakhoz. Azután átment
a régi piactérre, és folytatta előadását.
Sofie édesanyja csendesen megjegyzéseket fűzött a látottakhoz.
– Hihetetlen… ő lenne Alberto? Már megint azzal a nyúllal hozakodik elő… No de…
tényleg hozzád beszél, kislányom. Nem is tudtam, hogy Pál apostol járt Athénban…
A film közeledett ahhoz a részhez, ahol a régi Athén kinő a romokból. Sofie-nak az utolsó
pillanatban sikerült megállítania a szalagot. Most már bemutatta édesanyjának Albertót, nem
szükséges Platónnál is összeismertetnie.
Csend támadt a szobában.
– Nem gondolod, hogy egészen jóképű? – csipkelődött egy kicsit Sofie.
– Eléggé furcsa ember lehet, ha képes volt filmet készíteni magáról Athénban, csak azért,
hogy azután elküldje egy kislánynak, akit alig ismer. Mikor volt Athénban?
– Sejtelmem sincs róla.
– Meg aztán…
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– Igen?
– Nagyon hasonlít az őrnagyra, aki olyan sokáig az erdei kunyhóban lakott.
– Lehet, hogy ő az. Nem gondolod, anya?
– De hát tizenöt éve nem látta már senki.
– Talán utazgatott mindenfelé. Elmehetett Athénba is. Édesanyja megrázta a fejét.
– Láttam egyszer a hetvenes években. Akkor semmivel sem látszott fiatalabbnak, mint ez
az Alberto ma. Olyan idegen hangzású volt a családneve…
– Knox?
– Igen, lehet. Lehet, hogy Knox, Sofie.
– Vagy talán Knag?
– Nem, legalábbis ilyesmire nem emlékszem… Egyáltalán miféle Knoxról és Knagról
beszélsz?
– Az egyik Alberto, a másik Hilde édesapja.
– Már egészen belezavarodom.
– Van itthon valami ennivaló?
– Melegítsd fel a fasírtot.
Pontosan két hét telt el anélkül, hogy Sofie bármit is hallott volna Albertóról. Kapott egy
újabb születésnapi képeslapot Hildének címezve, neki azonban – bár saját születésnapja
valóban közeledett – egyetlen üdvözlőlap sem érkezett.
Egy délután Sofie felkereste Albertét az óvárosban. Bekopogott az ajtón. A filozófus nem
volt otthon. Sofie egy papírlapot talált az ajtajára tűzve, rajta a következő szöveggel.
Gratulálok születésnapod alkalmából, Hilde! A nagy fordulópont most már tényleg nincs
messze. Az igazság pillanata, gyermekem! Ha csak eszembe jut, úgy elfog a nevetés, hogy
majdnem bepisilek. Persze mindez Berkeleyvel van összefüggésben. Kapaszkodj meg!
Sofie széttépte a lapot, és mielőtt kiment volna a házból, bedobta Alberto postaládájába.
A fenébe! Csak nem utazott már megint Athénba? Hogy volt képes egyedül hagyni őt a
sok megválaszolatlan kérdéssel?
Amikor június 14-én hazaért az iskolából, Hermész már ott szaglászott a kertben. Sofie
odarohant hozzá, a kutya is nagy ugrásokkal iramodott feléje. Úgy ölelte át a kutyát, mintha
tőle várná a rejtély megoldását.
Ismét írt néhány sort az anyjának, de ezúttal megadta Alberto címét is.
Amíg keresztülmentek a városon, Sofie a másnapon tűnődött. Eddig még nem gondolt
igazából a születésnapjára, hiszen Szent Iván napja előtt nem akarta megünnepelni. De holnap
van Hilde születésnapja is. Sofie biztos volt benne, hogy valami egészen különleges dolog fog
történni. Legalábbis vége szakad a Libanonból küldött születésnapi képeslapok sorozatának.
Már elhaladtak a Piactér mellett, és éppen egy játszótéren mentek keresztül, amikor
Hermész megállt az egyik pad előtt, mintha azt akarta volna, hogy Sofie üljön le.
Sofie le is ült, majd megpaskolta a sárga kutya nyakát, miközben az állat szemébe nézett.
A kutya néhányszor erősen megrázkódott. Biztos ugatni fog, gondolta Sofie.
Hermész állkapcsa mozogni kezdett, de nem ugatott, még csak nem is morgott. Kinyitotta
a száját, és megszólalt:
– Köszöntelek születésnapod alkalmából, Hilde!
Sofie valósággal kővé dermedt. Csak nem hozzá beszél a kutya?
Nem. Nyilván csak képzelődik. Mivelhogy útközben annyit gondolt Hildére. Ám lelke
legmélyén mégis tudta, hogy Hermész mondta ki az elhangzott négy szót. Ráadásul zengő
basszus hangon.
Egy pillanat múlva megint minden olyan volt, mintha mi sem történt volna. Hermész
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tüntetőleg vakkantott egyet-kettőt, mintha el akarná terelni a figyelmét arról, hogy az előbb
még emberi hangon szólalt meg, majd tovább baktatott Alberto háza felé. Mielőtt bementek
volna a lépcsőházba, Sofie felpillantott az égre. Egész nap szép idő volt, de most mintha
komor felhők gyülekeznének a távolban.
Amikor Alberto kinyitotta az ajtót, Sofie köszönés helyett azt mondta:
– Csak semmi fölösleges udvariasság. Hogy te milyen tökfej vagy!
– Mi történt, gyermekem?
– Az őrnagy megtanította Hermészt beszélni.
– A mindenit! Már itt tartunk?
– Képzeld, igen.
– És mit mondott?
– Szerintem ki fogod találni.
– Bizonyára azt mondta, hogy köszönt a születésnapod alkalmából. Vagy valami ehhez
hasonlót.
– Nyertél.
Alberto előreengedte Sofie-t. A filozófus aznap is új jelmezt viselt. Nem különbözött
túlságosan az előzőtől, de ezen a mostanin nem volt annyi csipkedíszítés és szalag.
– De nemcsak ez van – folytatta Sofie.
– Hogyhogy?
– Megtaláltad a postaládában a lapot?
– Ja, azt? Rögtön kidobtam.
– Azt írta, hogy pisilnie kell a nevetéstől, ha Berkeleyre gondol. Mivel érdemelte ki ezt az
a filozófus?
– Várj csak, majd meglátod.
– Még ma elmondod?
– Igen, még ma beszélek róla.
Alberto kényelmesen leült, majd folytatta.
– Legutóbb, amikor itt ültünk, Descartes-ról és Spinozáról beszéltem neked.
Megállapítottuk, hogy tanításukban van egy közös pont, mindketten tőről metszett
racionalisták.
– Racionalista pedig az, aki erősen hisz az értelem jelentőségében.
– Igen. Az a racionalista, aki az értelmet tartja a tudás forrásának. Úgy véli, hogy az
embernek vannak vele született ideái, amelyek már akkor is ott vannak az ember tudatában,
mielőtt bármilyen tapasztalatot szerezhetett volna. És mennél tisztább és határozottabb egy
ilyen idea, annál biztosabb, hogy megfelel a valóságnak. Emlékszel talán, Descartes-nak tiszta
és világos képe volt a „tökéletes lény”-ről. Ebből az elképzelésből vonja le a következtetést,
hogy Isten valóban létezik.
– Nem vagyok különösebben feledékeny.
– Az ilyen racionalista gondolkodás határozta meg az 1600-as évek filozófiáját. A
középkorban is voltak hívei, Platón és Szókratész gondolkodásmódjára is emlékszünk. A
XVIII. században azonban mélyreható kritikának vetették alá. Igen sok filozófus vallotta azt a
nézetet, hogy lényegében semmiféle tudatunk nincsen addig, amíg érzékeinkkel nem
tapasztaltunk meg valamit. Ezt a gondolkodásmódot nevezzük empirikusnak.
– Tehát az empiristákról beszélsz ma nekem?
– Legalábbis megpróbálok. A legfontosabb empiristák – vagyis a tapasztalatokon alapuló
szemlélet hívei – Locke, Berkeley és Hume. Mind a hárman britek. A XVII. század
legjelentősebb racionalista filozófusa a francia Descartes, a holland Spinoza és a német
Leibniz volt. Éppen ezért gyakran brit empirizmusról és kontinentális racionalizmusról
beszélünk.
– Oké. De most már eleget fecsegtünk. Elismételnéd, mi is az „empirizmus”?
153

– Az empirikus gondolkodó érzékei tapasztalataiból vezeti le a világról való tudását. Az
empirikus látásmód klasszikus megfogalmazását Arisztotelésznek tulajdonítjuk. Szerinte
„semmi nincs a tudatunkban, ami előbb ne lett volna meg az érzékeinkben”. Ez a szemlélet
bírálja Platónt, aki úgy vélte, hogy az ember számos vele született ideát hoz magával az ideák
világából. Locke Arisztotelész szavait ismétli, s ezzel lényegében Descartes-tal fordul
szembe.
– Semmi nincs a tudatunkban… ami előbb ne lett volna meg az érzékeinkben?
– Nincsenek velünk született ideáink vagy képzeteink a világról. Semmit nem tudunk a
világról, amelyre születünk, mielőtt láttuk volna. Az a képzet vagy idea, amely mögött nem
állnak tapasztalati tények, hamis. Így például ha az „Isten”, „örökkévalóság”, „szubsztancia”
szót használjuk, agyunk üresjáratra van állítva. Hiszen senki nem tapasztalta meg eddig sem
„Istent”, sem az „örökkévalóságot”, sem pedig azt, amit a filozófusok „szubsztanciának”
neveznek. Ezért születhetnek olyan tudományos értekezések, amelyeket, ha részeikre
bontunk, kiderül, hogy valójában semmilyen új ismeretet nem tartalmaznak. Egy ilyen
alaposan kigondolt filozófiai rendszer akár figyelemre méltónak is tűnhet, pedig nem több
puszta spekulációnál. A XVI. és a XVII. század filozófusai számos ilyen tudós értekezést
örököltek. Elérkezett hát az ideje, hogy nagyító alá vegyék mindegyiket. Tisztára kell mosni e
nézeteket, éppen úgy, mint amikor aranyat mos az ember, míg a homok- és agyagszemcsék
között végre meg-megcsillan egy kis aranyrög.
– És ez az aranyrög már valódi ismeretnek tekinthető?
– Mindenesetre olyan gondolatnak, amely összekapcsolható az ember tapasztalataival. A
brit empirikusok számára fontos volt, hogy az összes emberi képzetet megvizsgálják,
összeegyeztethetők-e a valódi tapasztalatokkal. De nézzük egyik filozófust a másik után.
– Akkor rajta!
– A sorban az első az angol John Locke. 1632-ben született, és 1704-ben halt meg.
Legfontosabb művének címe Értekezés az emberi értelemről. 1690-ben adták ki. Munkájában
két kérdést kíván tisztázni. Először azt a kérdést teszi föl, hogy vajon honnan erednek az
emberi gondolatok és képzetek. Másodszor pedig, hogy hagyatkozhatunk-e mindarra, amit
érzékeink közvetítenek nekünk.
– Erre bizony nem lesz egyszerű válaszolni!
– Nézzük csak sorrendben. Locke meggyőződése szerint minden, ami gondolatainkban és
képzeteinkben létezik, csak annak reflexiója, amit láttunk vagy hallottunk. Az érzékelés előtt
tudatunk pusztán „tabula rasa”, szó szerint „tiszta tábla”.
– Örülök, hogy számomra érthető nyelven is elmondtad.
– Mielőtt érzékelnénk, tudatunk minden tartalom nélküli, éppoly üres, mint a tábla, amikor
a tanár belép az osztályterembe. Locke tudatunkat egy teljesen üres szobához hasonlítja.
Amikor elkezdjük érzékelni a dolgokat, látjuk a környező világot, érezzük a szagokat, az
ízeket, tapintunk és hallunk. Legélénkebben a kisgyerekek érzékelnek. Így jön létre az, amit
Locke egyszerű érzékelésből származó ideáknak nevez. Ám az értelem nemcsak befogadja az
őt érő külső benyomásokat. A tudatban is lejátszódik valami. Az egyszerű érzékelésből
származó ideákat végiggondolja, mérlegeli, hittel és kételkedéssel fogadja. Így jönnek létre a
reflexiós ideák. Különbséget tesz tehát érzékelés és reflexió között. A tudat ennek megfelelően
nem pusztán passzív befogadó. Rendszerezi és sorjában feldolgozza az érzéki benyomásokat.
Különösen ilyenkor kell résen lenni.
– Résen lenni?
– Locke hangsúlyozza, hogy érzékeinkkel csak egyszerű benyomásokra teszünk szert. Ha
például almát eszem, akkor nem az egész „almát” érzékelem egyetlen benyomás révén.
Valójában egy sor hasonló „egyszerű benyomás” ér minket, például, hogy valaminek a színe
zöld, friss az illata, zamatos vagy savanyú az íze. Csak miután már jó néhányszor ettünk
almát, akkor tudjuk meghatározni, hogy „alma” az, amit eszünk. Locke ezt úgy fogalmazza
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meg, hogy összetett ideánk van az almáról. Amikor kisgyerekek voltunk, és először ettünk
almát, még nem alakult ki róla ilyen összetett ideánk. De láttunk valamit, ami zöld volt, friss
és zamatos ízű, hm… mmm, mmm… és kicsit savanyú. Egy idő után összekapcsoljuk ezeket
az érzeteket, és megalkotjuk fogalmainkat, „alma”, „körte” vagy „narancs”. A világról való
összes ismeretünk érzékszerveink közvetítésével érkezik hozzánk. Olyan ismeretek, amelyek
nem vezethetők vissza egyszerű érzéki benyomásokra, hamis ismeretek, ezért elvetendők.
– Legalábbis biztosak lehetünk abban, hogy amit látunk és hallunk, szagolunk és ízlelünk,
olyasvalami, amit érzékelünk.
– Igen is meg nem is. Ez a másik kérdés, amire Locke kereste a választ. Először arra felelt,
honnan származnak ideáink és képzeteink. Ám utána rögtön felteszi azt a kérdést is, vajon a
világ tényleg olyan-e, amilyennek érzékeljük. Ez ugyanis egyáltalán nem annyira biztos. Nem
szabad elhamarkodott következtetéseket levonnunk. Ez az, amit egy igazi filozófus sohasem
engedhet meg magának.
– Ki se nyitottam a szám.
– Locke különbséget tett az érzékelésben az úgynevezett „primer”, azaz elsődleges és
„szekunder”, azaz másodlagos minőségek között. És itt kezet nyújt olyan filozófus-elődeinek,
mint például Descartes.
– Ezt magyarázd el!
– Az elsődleges minőség fogalma alá tartozik a dolgok kiterjedése, súlya, alakja, mozgása
és száma. Ami ezen tulajdonságokat illeti, bizonyosak lehetünk abban, hogy érzékeink a
dolgok valódi tulajdonságait adják vissza. Ám a dolgok másfajta tulajdonságait is érzékeljük.
Érezzük, hogy valami édes vagy savanyú, zöld vagy piros, meleg vagy hideg. Locke ezeket
nevezte másodlagos minőségeknek. Ilyen benyomás a szín, a szag, az íz és a hang, ami nem a
dolgokban rejlő valós tulajdonságokat közvetíti nekünk. Mindez csak a külső valóság hatása
érzékeinkre.
– Az ízlésekről nem lehet vitatkozni.
– Így van. Az elsődleges minőségeket, mondjuk, a méretet és a súlyt illetően közös
megegyezésre juthatunk, mert magukban a dolgokban rejlő minőségekről van szó. De a
másodlagos minőségek – mint a szín és az íz – megítélése állatról állatra, emberről emberre
változhatnak, az egyén érzékszerveinek működésétől függnek.
– Ha Jorunn narancsot eszik, képes pontosan olyan arcot vágni, mintha citromba harapott
volna. Nem bír egy gerezdnél többet lenyelni. „Savanyú”, mondja ilyenkor. Szerintem meg
ugyanaz a narancs éppen olyan édes, amilyennek lennie kell.
– Pedig egyikőtöknek sincs igaza, és hibát sem követtetek el. Nem tesztek mást, csupán
leírjátok, hogy milyen hatással van érzékszerveitekre a narancs. Hasonló az ember
színérzékelése is. Lehet, hogy neked nem tetszik a piros egyik árnyalata. Ha, mondjuk, Jorunn
épp ilyen színű ruhát vett magának, jobb, ha véleményedet megtartod magadnak. Arról van
szó, hogy mind a ketten másképp élitek meg ugyanazt a színt, nem pedig arról, hogy a ruha
szép vagy csúnya.
– De abban mindannyian egyetértünk, hogy a narancs gömbölyű.
– Igen, ha szert tettél egy valóban gömbölyű narancsra. Ilyenkor senki nem vélné úgy,
hogy kocka alakú. Vélekedhetsz úgy, hogy a narancs édes vagy savanyú, de nem vélheted,
hogy nyolckilós, amikor csak 200 gramm. „Hiheted”, hogy több kilót nyom, azzal még nem
állítottál valótlant. Ha többen próbálják kitalálni egy dolog súlyát, mindig van valaki, aki a
többieknél közelebb jár a valósághoz. Ugyanez vonatkozik a dolgok számára is. Vagy van
986 borsószem egy konzervdobozban, vagy nincs. A mozgás is idetartozik. Az autó vagy
mozog, vagy nyugalmi állapotban van.
– Értem.
– A „kiterjedt” valóság esetében Locke osztja Descartes véleményét, miszerint az emberek
bizonyos tulajdonságokat képesek felfogni az értelmükkel.
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– Nem eshetett nagyon nehezére ezzel egyetérteni.
– Locke más területen is nyitott volt. Például ami az általa intuitívnek vagy
„demonstratív”-nak nevezett ismeretet illeti. Úgy gondolta, hogy bizonyos etikai
alapszabályok mindenki számára adottak. Elfogadja az úgynevezett természetjog gondolatát,
ami mindenképpen racionalista vonás. Akárcsak az, hogy az emberi értelemben adott Isten
létének gondolata.
– Lehet, hogy igaza volt.
– Miben?
– Abban, hogy van Isten.
– Elképzelhető. De Locke szerint ez nem hit kérdése. Szerinte az emberek istenismerete
értelmükből fakad. Ez a racionalista vonás nála. Hozzá kell tennem, hogy felemelte szavát a
gondolatszabadság és a tolerancia mellett. Foglalkoztatta a nemek egyenjogúságának kérdése
is. Szerinte a nők alárendelése a férfiaknak emberi találmány. Éppen ezért változtathatnak is
rajta.
– Nem mondom, hogy nem értek vele egyet.
– Locke az első újkori filozófusok egyike, aki a nemek szerepével is foglalkozott.
Munkássága nagy hatást gyakorolt honfitársára, John Stuart Millre, aki szintén fontos
szerepet vállalt a nemek egyenjogúsításában. Locke már igen korán számos liberális
gondolatot felvetett, amely később, a XVIII. században, a francia felvilágosodás idején indult
virágzásnak. Elsőként hangsúlyozta a hatalom megosztásának elvét…
– Ugye ez azt jelenti, hogy az államhatalmat több különböző intézmény között osztják
meg?
– Emlékszel arra is, milyen intézményekről van szó?
– A „törvényhozói hatalom” vagy nemzetgyűlés, azután a „bírói hatalom”, vagyis a
bíróságok, végül a „végrehajtói hatalom”, azaz a kormány.
– Ez a hármas felosztás a francia felvilágosodás egyik filozófusától, Montesquieu-től
származik. Locke volt azonban az első, aki rámutatott, hogy a törvényhozói és végrehajtói
hatalmat célszerű szétválasztani, ha el akarjuk kerülni a zsarnokságot. Locke XIV. Lajos
kortársa volt, aki saját kezében összpontosított minden hatalmat. „Az állam én vagyok”,
jelentette ki. Azt mondjuk rá, hogy abszolút uralkodó volt. Mi ez esetben „jog nélküli
állapotról” beszélünk. Ezért, hogy biztosítsuk a jogállam feltételeit, a törvényeket a nép
képviselőinek kell meghozniuk, a királynak vagy a kormánynak pedig végre kell hajtania
ezeket a törvényeket, vélte Locke.
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Hume
…akkor tűzbe vele.
Alberto csendesen üldögélt, és az asztalt bámulta. Egyszer csak megfordult, és kinézett az
ablakon.
– Milyen felhős az ég – mondta Sofie.
– Szörnyen fülledt a levegő.
– Most fogsz beszélni Berkeleyről?
– Ő volt a következő a három brit empirikus gondolkodó közül. De mivel sok tekintetben
önálló kategóriát képvisel, először David Hume-mal foglalkozunk. 1711-től 1776-ig élt, az ő
filozófiáját tekintik az empirikusok között a legfontosabbnak, részben azért is, mert az ő
nyomdokain elindulva vált nagy filozófussá Immánuel Kant.
– Ugye semmi jelentősége annak, hogy engem sokkal inkább érdekelne Berkeley
filozófiája?
– Bizony semmi jelentősége. Hume Skóciában nevelkedett, Edinburgh környékén.
Családja azt szerette volna, ha jogi tanulmányokat folytat, de ő maga azt mondta, hogy
„leküzdhetetlen ellenszenvet érez mindennel szemben, ami nem a filozófiával és a tudással
kapcsolatos”. A felvilágosodás korszakának közepén élt, egyidejűleg olyan gondolkodókkal,
mint Voltaire és Rousseau. Bejárta egész Európát, majd halála előtt néhány évvel visszatért
hazájába, és Edinburghban telepedett le. Legfontosabb munkájának címe Értekezés az emberi
természetről. Hume e művét 28 éves korában adta ki. Ő maga azt állította, már 15 éves
korában tudta, hogy erről fog írni.
– Akkor jó lesz, ha én is igyekszem egy kicsit.
– Épp eléggé igyekszel.
– Ha mégis felállítanám saját filozófiámat, akkor egész biztosan másról szólna, mint az,
amiről eddig hallottam.
– Ezek szerint hiányolsz valamit?
– Először is az összes filozófus, akiről eddig beszéltél, férfi. A férfiak pedig bizonyára
saját külön világukban élnek. Engem sokkal inkább a valós világ érdekel. Például a növények,
az állatok, a gyerekek, akik megszületnek, és lassanként felcseperednek. A te filozófusaid
eddig folyton-folyvást „az emberről” beszéltek. És most megint egy olyan kérdés következik,
ami az emberi természetről szól. Ez az „ember” számomra leginkább egy középkorú férfinak
tűnik. Ezzel szemben az élet a terhességgel és a születéssel kezdődik. Szóval szerintem túl
kevés pelenka és gyereksírás volt eddig. És talán éppennyire kevés szeretet és barátság is.
– Természetesen igazad van. De hátha éppen Hume az a filozófus, aki az eddig
megismerteknél másképp gondolkodik. Ő sokkal inkább a valós életből indul ki, mint mások.
És ráérzett arra is, mennyire fontos, hogy a gyermekek – a világ leendő polgárai – miképpen
élik meg a valóságot.
– Ígérem, hogy figyelni fogok.
– Hume mint empirikus gondolkodó feladatának tekintette, hogy rendet tegyen a
filozófusaid által teremtett homályos fogalmak és gondolatok között. Mind az írásbeli, mind
pedig a szóbeli bölcselet csak úgy nyüzsög a középkorból és a XVII. századi racionalista
gondolkodóktól származó szóroncsoktól. Hume vissza szeretne térni a világ közvetlen emberi
érzékeléséhez. Egyetlen filozófia sem „léphet túl a tapasztalaton, egyik sem állíthat fel olyan
elveket, amelyek nem a tapasztalat tekintélyére támaszkodnak”, mondta.
– Ez idáig biztatóan hangzik. Mondanál néhány példát?
– Hume korában elterjedt volt az angyalokban való hit. Az angyal egy szárnyas férfialak.
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Láttál már valaha ilyen lényt, Sofie?
– Nem.
– De férfit láttál már?
– Most hülyeséget kérdezel.
– Szárnyakat is láttál?
– Hát persze. De emberen soha.
– Hume szerint az „angyal” „összetett fogalom”. Két különböző tapasztalat eredménye,
amely a valóságban nem kapcsolódik egymáshoz, kizárólag az emberi fantázia kovácsolta
eggyé őket. Más szóval hamis képzet, amelyet jobb, ha elfelejtünk. Nos, ehhez hasonlóan kell
rendet teremtenünk fogalmaink között. Éppen úgy, mint amikor könyvgyűjteményünkben
teszünk rendet. Hume ezt így fogalmazta meg: „Ha kézbe veszünk bármilyen kötetet, csak azt
kell kérdeznünk, tartalmaz-e valamilyen mennyiségre vagy számra vonatkozó elvont
okfejtést. Nem tartalmaz. S tartalmaz-e valamilyen, a tényekre vagy létre vonatkozó
tapasztalati okoskodást? Azt sem tartalmaz. Akkor tűzbe vele, mert ez esetben csak
szofisztika és altatás lehet.”
– Ez bizony kemény eljárás.
– De megmarad a világ, Sofie. Mégpedig frissebben, körvonalaiban erőteljesebben, mint
valaha. Hume úgy szeretné megélni a világot, mint a gyermekek, mielőtt bármiféle gondolat
és reflexió befészkelné magát a tudatukba. Nem te mondtad, hogy a filozófusok közül, akikről
hallottál, sokan csak a saját világukban élnek, és hogy téged inkább a való világ foglalkoztat?
– Igen, mondtam ilyesmit.
– Éppenséggel Hume is mondhatta volna. Ám kövessük csak nagyobb figyelemmel a
gondolatmenetét.
– Hallgatlak.
– Hume mindenekelőtt leszögezi, hogy az embernek kétfajta képzete vagy tudattartalma
lehet. Az egyik a benyomás, a másik az idea. A „benyomás” szerinte a külső valóság
közvetlen érzékelése. Az „idea” pedig az erre a benyomásra való visszaemlékezés.
– Mondj példákat, kérlek!
– Ha megégeted magad egy forró kályhánál, közvetlen észleletre, „benyomásra” teszel
szert. Később csak arra tudsz visszaemlékezni, hogy megégetted magad. Ez az, amit Hume
„ideának” nevezett. A különbség az, hogy a „benyomás” erősebb, elevenebb, mint az erre a
benyomásra való visszaemlékezés. Mondhatnánk úgy is, hogy az érzékeinkkel szerzett
benyomás az eredeti, az „idea” vagy visszaemlékezés csupán halvány másolat. Hiszen a
„benyomás” az „idea” közvetlen oka, amely elvész a tudatban.
– Egyelőre tudom követni.
– Hume továbbá hangsúlyozza, hogy mind a „benyomás”, mind pedig az „idea” vagy
egyszerű, vagy összetett. Talán emlékszel, hogy Locke-kal kapcsolatban egy almáról
beszéltünk. Az almáról szerzett közvetlen tapasztalatunk ilyen „összetett benyomás”. Éppígy
„összetett idea” tudatunk képzete az almáról.
– Bocsásd meg, hogy közbevágok, de ez tényleg annyira fontos?
– Várj csak egy kicsit, és figyeld meg az érvelés módját. Hume arra mutat rá, hogy néha
összekapcsolunk ilyen „ideákat”, pedig ebben a formában nem is léteznek a valóságban, így
jönnek létre olyan hamis ideák és képzetek, amelyek egyáltalán nincsenek meg a
természetben. Említettem az angyalokat, korábban pedig beszéltünk már a „krokofántról”.
Ugyanilyen kiváló példa a „pegazus”, vagyis a szárnyas ló. Az összes eddig felsorolt esetben
fel kell ismernünk, hogy a tudat a saját szakállára dolgozott. Szárnyakat kölcsönzött az egyik
benyomástól, lovat a másiktól. Mindkét részt érzékeltük valaha, és valódi „benyomásként”
került be a tudatba. A tudat pedig a maga módján létrehozta ezeket a hamis „ideákat” vagy
„képzeteket”.
– Értem. És most már azt is, hogy valóban fontos lehet.
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– Rendben. Hume tehát minden egyes képzetet meg akar vizsgálni, vajon oly módon
kapcsolták-e össze őket, ahogy a valóságban nem léteznek. A következő kérdést teszi fel.
Miféle benyomásból származik ez a képzet? Mindenekelőtt fel kell ismernie, mely „egyszerű
ideákból” tevődik össze az összetett fogalom. Így kívánt rendet teremteni gondolataink és
fogalmaink között.
– Lenne még néhány példád?
– Hume korában sok embernek volt határozott elképzelése az „égről”, másképp az „új
Jeruzsálemről”. Talán emlékszel még, hogy Descartes azt állította, a képzetek „világos és
határozott” volta önmagában elegendő garancia arra, hogy valóságos tartalmuk, reálisan
létező megfelelőjük is van.
– Mint már említettem, nem vagyok feledékeny.
– Gondolom, te is sejted, hogy az „ég” rendkívül bonyolult elképzelés. Megemlítem
néhány részletét. Az „égben” van „gyöngyökkel kirakott kapu”, „arannyal kikövezett utca”,
„angyalok” tömegével stb. Bontsuk részeire ezeket a képzeteket. Mert a „gyöngyökkel
kirakott kapu”, „arannyal kikövezett utcák” és az „angyalok” ilyen összetett képzetek. Amikor
rájövünk arra, hogy az égről alkotott képzeteink olyan egyszerű képzetekből tevődnek össze,
mint „gyöngy”, „kapu”, „utca”, „arany”, „fehér ruhás alak” és „szárnyak”, feltehetjük
magunknak a kérdést, hogy mindezek megfelelnek-e valamilyen „egyszerű benyomásnak”.
– És persze megfelelnek. Csakhogy ezeket az „egyszerű benyomásokat” álomképpé raktuk
össze.
– Így van. Mert éppen erről van szó, hogy amikor álmodunk, valótlan elképzeléseket
gyártunk. Hume hangsúlyozza, hogy az anyag, amelyből álomképeinket rakjuk össze, valaha
„egyszerű benyomásként” érkezett tudatunkba. Ha valaki soha nem látott „aranyat”, soha nem
tudná elképzelni, milyen lehet az „arannyal kikövezett utca”.
– Ez hihetően hangzik. És mi van Descartes tiszta és határozott Isten-képzetével?
– Hume-nak erre is volt válasza. Képzeljük el Istent egy végtelenül „intelligens, bölcs és
jóságos lény”-ként. Ezzel létrehoztunk egy „összetett ideát”, amely valami végtelenül
intelligensből, végtelenül bölcsből és végtelenül jóságosból áll. Ha soha nem tapasztaltuk
volna meg, mi az intelligencia, bölcsesség és jóság, nem alkothattunk volna egy ilyen
istenfogalmat. Elképzelhető továbbá Isten „szigorú, ám igazságos apaként” is, vagyis egy
olyan képzetként, amelyet a „szigorúságból”, „igazságosságból” és az „apából” raktunk össze.
Igen sok valláskritikus mindezt arra vezeti vissza, hogy milyen gyermekkori emlékeket
őrzünk apánkról. Így az apáról alkotott kép elvezet az „égi atya” képzetéig.
– Lehet, hogy igaz. De én soha nem voltam biztos abban, hogy Isten hímnemű. Anya az
egyensúly megőrzése végett néha Isten néninek hívja Istent.
– Hume tehát megtámad minden olyan gondolatot és elképzelést, amely nem vezethető
vissza a megfelelő érzéki benyomásra. Szeretné „elűzni mindama tartalmatlan fecsegést,
amely eleddig uralta és az őrületbe kergette a metafizikai gondolkodást”. Még manapság is
használunk összetett fogalmakat, végig sem gondolva, érvényesek-e. Mindez vonatkozik az
„én”-re, azaz a személyiség magjára, Descartes filozófiájának kiindulópontjára is. Ez volt az a
tiszta és határozott képzet, amely köré egész filozófiáját építette.
– Remélem, Hume nem kísérletezett azzal, hogy bebizonyítsa, én nem én vagyok. Mert ha
igen, ő is csak a fecsegők közé tartozik.
– Sofie, ha semmi egyebet nem érünk el filozófia-tanfolyamunkkal, mint azt, hogy soha ne
vonj le elhamarkodott következtetéseket, boldog leszek.
– Folytasd.
– Nos, Hume módszerét még annak a valaminek az elemzésére is használhatod, amit „én”ként emlegetsz.
– Akkor mindenekelőtt fel kell tennem a kérdést, hogy az „én”-képzetem egyszerű vagy
összetett idea.
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– Mire akarsz kilyukadni?
– Be kell vallanom, hogy igen összetett valaminek érzem magam. Például szeszélyes
vagyok. És nehezen szánom el magam valamire. Ezenkívül képes vagyok egyszerre szeretni
és nem szeretni ugyanazt az embert.
– Tehát az „én”-képzet „összetett idea”.
– Oké. Ezek után fel kell tennem a kérdést, van-e megfelelő „összetett benyomásom” saját
„én”-emről. Vajon valóban van? És ha van, mindig?
– Elbizonytalanított valami.
– Állandóan változom. Ma már egészen más vagyok, mint amilyen négyéves koromban
voltam. A hangulatom és önmagamról alkotott képem is percről percre változik. Néha
előfordul, hogy hirtelen egészen „új embernek” érzem magam.
– Tehát az az elképzelés, hogy az embernek változatlan személyiségmagja lenne, hamis
képzet. Az „én”-kép valójában egyszerű benyomások hosszú láncolata, olyan egyszerű
benyomásoké, amelyek sohasem jelentek meg egyidejűleg, tehát „mind olyan különféle
észleleteknek a sokasága vagy együttese csupán, amelyek elképzelhetetlenül gyorsan
váltogatják egymást, s szakadatlan mozgásban és változásban vannak”, mondja Hume. „Az
emberi szellem olyan, mint valami színház, ahol sorra fellépnek a különféle észleletek, jönnek
és mennek, s a helyzetek végtelen változatosságában keverednek egymással.” Hume
állításának lényege, hogy e keletkező és eltűnő észleletek és hangulatok mögött nincs kész
„személyiség”. Akár a képek a filmvásznon, mivel rendkívül gyorsan peregnek le előttünk,
nem vesszük észre, hogy a film „egyedi” képekből áll össze. Valójában a képek nem is
függnek egymással össze. Tehát a film egyedi pillanatok összekapcsolása.
– Megadom magam.
– Ez azt jelentené, hogy feladod a változatlan személyiségmagról szóló elképzelésedet?
– Olybá tűnik.
– És egy pillanattal ezelőtt még más volt a véleményed! Azért hozzáteszem, hogy Hume
emberitudat-analízise, valamint annak elutasítása, hogy az ember változatlan
személyiségmaggal rendelkezne, nos, ezt a nézetet már 2500 évvel korábban ismertette
valaki, csak éppen a földgolyó egy másik pontján.
– És ki volt az?
– Buddha. Már-már kínos a kettejük közötti hasonlóság. Buddha az emberi életet szellemi
és fizikai folyamatok megszakítások nélküli sorozatának tekinti, amelyek percről percre
megváltoztatják az embert. Egy csecsemő teljesen más, mint egy felnőtt ember. És én sem
vagyok már ugyanaz ma, mint tegnap voltam. Semmiről nem állíthatom, hogy az „enyém”, és
semmiről nem mondhatom el, hogy ez „én vagyok”. Tehát valójában nincs is „én” vagy
valamilyen „változatlan személyiségmag”.
– Hát ez bizony elképesztően hasonlít Hume nézeteire.
– A változatlan én ideáját kiterjesztve, számos racionalista gondolkodó adottnak tekintette
azt is, hogy az emberi „lélek” halhatatlan.
– És ez is hamis elképzelés?
– Mind Hume, mind pedig Buddha szerint igen. Tudod, mit mondott Buddha a
tanítványainak közvetlenül a halála előtt?
– Ugyan honnan tudhatnám?
– „Mulandó minden, ami összetett.” Akár Hume is mondhatta volna. Vagy Démokritosz.
Mindenesetre tudjuk, hogy Hume elutasított minden olyan próbálkozást, amely a lélek
halhatatlanságát és Isten létét igyekezett volna bizonyítani. Ez persze nem jelenti azt, hogy
Hume bármelyik állítást elvetette volna, csupán arról van szó, hogy racionalista badarságnak
tartotta, hogy a vallásos hitet az emberi értelem segítségével lehetne bizonyítani. Hume nem
volt keresztény, de meggyőződéses ateista sem. Ami vallási nézeteit illeti, azt mondhatjuk
róla, hogy agnosztikus volt.
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– És ez mit jelent?
– Az agnosztikusok azt hangsúlyozzák, hogy nem tudják, létezik-e Isten. Amikor Hume-ot
halála közeledtekor meglátogatta egyik barátja, és megkérdezte tőle, hogy hisz-e a túlvilági
életben, állítólag a következőképpen felelt. „Még az is elképzelhető, hogy az a széndarab,
amit tűzre vetnek, nem ég.”
– Hát, szóval…
– E válasz hűen jellemezte Hume feltétel nélküli előítélet-mentességét. Csak annak a
létezését fogadta el, amiről érzékszerveivel biztos tapasztalatokat gyűjthetett. A többi kérdést
továbbra is nyitottnak tekintette. Nem utasította el sem a kereszténységet, sem a csodákat. De
mindkét esetben hitről van szó, nem pedig tudásról vagy értelemről. Nyugodtan mondhatjuk,
hogy hit és tudás összefonódását Hume filozófiája véglegesen felbontotta.
– Azt mondtad, hogy nem utasította el a csodákat.
– Azért ez nem jelenti azt, hogy hitt is bennük. Ellenkezőleg. Úgy vélte, hogy az
embereknek szükségük van arra, hogy olyasmiben higgyenek, amit manapság
„természetfeletti” vagy „paranormális” jelzővel látnánk el. Szerinte jellemző, hogy minden
csoda, amiről eddig beszámoltak, vagy távol eső helyen, vagy pedig sok-sok évvel ezelőtt
történt. Tehát Hume egyszerűen azért nem fogadja el a csodákat, mert létezésüket nem
tapasztalhatta meg. Viszont azt sem tapasztalta, hogy ezek a csodák nem léteznek.
– Ezt egy kicsit jobban is elmagyarázhatnád.
– A csoda Hume szerint a természeti törvények megszegése. De annak sincs értelme, hogy
azt mondjuk, megtapasztaltuk a természeti törvényeket. Azt megtapasztalhatjuk, hogy egy kő
leesik a földre, ha elengedjük, de ha nem esett volna le, nos, azt is megtapasztaltuk volna.
– Az bizony csoda lett volna, vagy valami természetfeletti.
– Tehát kétféle természet létezik, a „természetes” és a „természetfeletti”? Nem gondolod,
hogy ezzel jó úton haladsz visszafelé a racionalista ködösítéshez?
– Lehetséges, én mégis azt hiszem, hogy a kő minden esetben lehullana a földre, ha
elengednénk.
– Ugyan miért?
– Igazán utálatos vagy.
– Nem vagyok utálatos, Sofie. Egy filozófusnak kötelessége, hogy kérdéseket tegyen fel.
Talán Hume filozófiájának a legérdekesebb eleméről beszélgetünk. Válaszolj a kérdésemre!
Miért vagy annyira biztos abban, hogy a kő mindig visszaesne a földre?
– Mert már annyiszor láttam, hogy egészen biztos vagyok benne.
– Hume erre azt mondaná, hogy már többször tapasztaltad, hogy a kő leesik a földre. Azt
viszont nem tapasztaltad meg, hogy mindig leesik. Azt szoktuk mondani, hogy a kő a
gravitáció miatt esik le a földre. Viszont soha nem tapasztaltunk meg egy ilyen törvényt. Csak
azt, hogy a dolgok leesnek.
– És ez nem ugyanaz?
– Nem teljesen. Azt mondtad, úgy hiszed, hogy a kő azért fog mindig lehullani a földre,
mert már annyiszor tapasztaltad. És ez a lényege Hume állításának. Már annyira megszoktad,
hogy az egyik dolog követi a másikat, hogy elvárod, minden egyes alkalommal ugyanaz
történjen, amikor elengeded a követ. Így jönnek létre azok a képzetek, amelyeket „a természet
megszeghetetlen törvényeinek” nevezünk.
– Ezek szerint Hume tényleg úgy gondolja, elképzelhető, hogy egy kő nem esik le a
földre?
– Éppoly biztos volt benne, mint te, hogy minden esetben leesik, akárhányszor próbálja.
De rámutat arra is, hogy azt nem tapasztalta meg, miért történik ez.
– Nem távolodtunk el már megint a gyerekektől és a virágoktól?
– Sőt! Hume számára a gyermek az érzékelés mértéke. Mit gondolsz, ki lepődik meg
jobban, ha azt látja, hogy egy kődarab nem esik le a földre, hanem egy-két órán át a föld fölött
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lebeg, te vagy egy kisgyermek?
– Minden bizonnyal én.
– És miért, Sofie?
– Feltételezem, hogy azért, mert én a kisgyereknél jobban felfogom, mennyire
természetellenes ez.
– És a gyermek miért nem értené, hogy ez ellentmond a természeti törvényeknek?
– Mert még nem tanulta meg, milyen a természet.
– Vagy inkább azért, mert a természet nem vált számára megszokottá.
– Már sejtem, hová akarsz kilyukadni. Hume azt szerette volna elérni, hogy az emberek
jobban figyeljenek az érzékszerveik által közvetített benyomásokra.
– Kapsz egy feladatot. Ha, mondjuk, te és egy kisgyermek végignéznétek egy olyan bűvész
produkcióját, aki képes arra, hogy a dolgokat lebegtesse, szerinted kettőtök közül ki élvezné
jobban a műsort?
– Szerintem én.
– És miért?
– Mert én tisztában lennék azzal, hogy szemfényvesztés az egész.
– Bizony. Egy gyermek semmi izgalmasat nem talál abban, ha felülkerekednek a
természeti törvényeken, hiszen még meg sem ismerte azokat.
– Így is mondhatjuk.
– És még mindig Hume ismeretelméletének kellős közepén vagyunk. Ő hozzátette volna,
hogy a gyermek még nem vált a megszokás rabjává. Tehát kettőtök közül a kisgyermek
mentesebb bármiféle előítélettől. Elképzelhető, hogy a kisgyermek a legnagyobb filozófus,
mivel elfogultság nélkül tekint mindenre. Márpedig, kedves Sofie, ez a filozófusok
legnagyobb erénye. A gyermek úgy érzékeli a világot, hogy nem lát bele többet a dolgokba,
mint ami valójában bennük van.
– Mindig utálom, ha észreveszem, hogy előítélettel fogadok valamit.
– Amikor Hume a szokás hatalmáról beszél, az „oksági törvényre” összpontosít. Ez a
törvény azt mondja ki, hogy mindennek, ami történik, oka van. Hume két biliárdgolyó
példáját hozza fel. Ha a fekete biliárdgolyót nekilököd az álló fehérnek, mi történik emezzel?
– Ha a fekete golyó nekilökődik a fehérnek, az mozogni kezd.
– És miért?
– Mert a fekete golyó meglöki.
– Ez esetben azt mondanánk, hogy a fekete golyótól származó lökés az oka annak, hogy a
fehér golyó mozogni kezd. De ne feledjük, hogy csak olyasmiről beszélhetünk biztonsággal,
amit megtapasztaltunk.
– Már többször tapasztaltam. Jorunnek van egy biliárdasztala a pincében.
– Hume azt mondja, hogy az egyetlen dolog, amit tapasztaltunk, hogy a fekete golyó
nekiütődik a fehérnek, amely azután elkezd gurulni az asztalon. Annak az okát, hogy a fehér
golyó miért kezdett el gurulni, nem tapasztaltad meg. Csak azt láttad, hogy az egyik cselekvés
időben követi a másikat. Azt viszont nem láthattad, hogy az első cselekvés kiváltója a
másiknak.
– Mondd, nem szőrszálhasogatás ez már?
– Nem, ez fontos dolog. Hume hangsúlyozza, hogy az a várakozásunk, miszerint az egyik
cselekvés követi a másikat, nem a dolgokban, hanem tudatunkban rejlik, és mint láttuk, a
megszokásnak köszönhető. Itt ismét érvényes az, hogy egy kisgyermeknek nem kerekedett
volna ki a szeme, ha az egyik golyó nekiütődik a másiknak, és az égvilágon nem történik
semmi. Amikor „természeti törvényekről”, „okról és okozatról” beszélünk, valójában az
emberi szokásokról van szó, és nem arról, hogy mi az „ésszerű”. A természeti törvények sem
nem ésszerűek, sem nem ésszerűtlenek, egyszerűen csak vannak. Várakozásunk tehát, hogy a
fehér biliárdgolyó mozgásba lendül, ha a fekete nekiütődik, nem velünk született tulajdonság.
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Egyáltalán nincsenek velünk született várakozásaink a világgal kapcsolatban, hogy miképpen
kellene a dolgoknak a világban viselkedniük. A világ olyan, amilyen, amilyennek idővel
megtapasztaljuk.
– Már megint az az érzésem, hogy ez egyáltalán nem fontos.
– Fontos lehet azonban, ha rögződöttségeink elsietett következtetések levonására
késztetnének bennünket. Hume nem tagadja, hogy vannak megszeghetetlen természeti
törvények, de mivel mi magunk nem vagyunk képesek arra, hogy magukat a természeti
törvényeket megtapasztaljuk, könnyen odajutunk, hogy elhamarkodottan vonunk le
következtetéseket .
– Mondanál erre néhány példát?
– Hiába látok egy csupa fekete lóból álló ménest, ez még nem bizonyíték arra, hogy
minden ló fekete.
– De nem ám!
– És bár egész életemben csak fekete varjakkal találkoztam, ettől még nincs kizárva annak
a lehetősége, hogy van fehér varjú is. Mind a filozófusok, mind pedig a tudósok számára
fontos, hogy ne utasítsák el annak eshetőségét, hogy létezik fehér varjú is.
Megfogalmazhatnánk úgy is, hogy a tudomány legfontosabb feladata a fehér varjú előkerítése.
– Értem.
– Ami az ok-okozati összefüggést illeti, talán sokan úgy gondolják, hogy a villámlás
okozza a mennydörgést, mert az mindig a villámlás után következik. Ez a példa egyáltalán
nem áll olyan távol a két biliárdgolyótól. No és valóban a villámlás okozza a mennydörgést?
– Nem egészen. Tulajdonképpen egyszerre villámlik és dörög az ég.
– Mivel mind a kettőnek elektromos töltés a kiváltója. Bár mi minden esetben azt észleljük,
hogy a mennydörgés követi a villámlást, ez még nem jelenti azt, hogy a villámlás a
mennydörgés oka. Valójában egy harmadik tényező váltja ki mindkettőt.
– Értem.
– Századunk egyik empiristája, Bertrand Russell, egy meglehetősen groteszk példával
érzékeltette mindezt. Képzeljünk el egy csirkét, amely nap mint nap megéli, hogy akkor kap
ennivalót, ha gazdája átsétál az udvaron. Ebből azt a következtetést fogja levonni, hogy okokozati összefüggés van aközött, hogy gazdája keresztülmegy az udvaron, és hogy ennivaló
kerül az etetőbe.
– És ha egy nap mégsem kap enni a csirke?
– Egy nap gazdája keresztülmegy az udvaron, és kitekeri a csirke nyakát.
– Fúj, de utálatos példa!
– Ha két dolog időben követi egymást, még nem jelenti azt, hogy feltétlenül ok-okozati
összefüggés van köztük. A filozófia egyik legfontosabb feladata az, hogy megóvja az
embereket attól, hogy elsietve vonjanak le következtetéseket. Hiszen a babona számos
formája éppen erre vezethető vissza.
– Hogyan?
– Mondjuk, fekete macskát látsz átszaladni az úton. Kicsivel később pedig elesel, és
eltöröd a karod. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy ok-okozati összefüggés van a két
esemény között. Tudományos összefüggések esetén óvakodni kell az elhamarkodott
következtetésektől. Bár sok ember meggyógyul, ha bevesz egy bizonyos gyógyszert, ez nem
bizonyíték arra, hogy az orvosságtól gyógyultak meg. Ezért van szükség olyan
kontrollcsoportra, amely olyan emberekből áll, akik azt hiszik, hogy ugyanazt a gyógyszert
kapják, pedig csak víz és liszt keverékét veszik be. Ha ezek az emberek is meggyógyulnak,
akkor egy harmadik tényező is közbelép, például az, hogy hisznek az orvosság gyógyító
erejében.
– Azt hiszem, kezdem érteni, mi is az empirizmus.
– Ami Hume etikájában és moráljában fellázadt a racionalista gondolkodás ellen. A
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racionalisták úgy vélték, hogy az emberi értelem eleve képes különbséget tenni jó és rossz
között. Ezzel a természetjogi gondolattal már sok filozófusnál találkozhattunk Szókratésztól
egészen Locke-ig. Ám Hume szerint nem az értelem dönti el, mit mondunk és teszünk.
– Hát akkor mi?
– Az érzéseink. Ha elhatározod, hogy segítesz valakinek, aki segítségre szorul, érzéseid
lépnek működésbe, nem az értelmed.
– És ha nincs kedvem segíteni?
– Akkor is az érzelmeid döntenek. Sem nem ésszerű, sem nem ésszerűtlen nem segíteni
annak, aki rászorul, de mindenképpen visszataszító.
– Mégis kell valahol húzódnia egy határnak. Mindenki tudja, hogy helytelen megölni egy
másik embert.
– Hume szerint mindenkiben van együttérzés a másik ember szenvedései iránt. Tehát rejlik
bennünk valamiféle képesség arra, hogy együttérzést tanúsítsunk. Ám ennek semmi köze az
értelemhez.
– Erről azért nem vagyok annyira meggyőződve.
– Nem mindig értelmetlen eltenni valakit az útból, Sofie. Ha, mondjuk, egy adott célt
szeretne elérni az ember, ugyancsak hatásos lehet.
– Mit képzelsz! Ezzel nem értek egyet!
– Akkor talán leszel szíves elmagyarázni, miért ne öljük meg azt, aki a terhünkre van.
– Mert az a másik is örül az életnek. Ezért nem szabad megölni.
– No és ez logikus bizonyíték?
– Nem tudom.
– Amit te csináltál, az nem volt más, mint hogy egy kijelentő mondatból – „a másik is örül
az életnek” – kiindulva következtettél egy felszólító, normát szabó mondatra, „ezért nem
szabad megölni”. Ha ésszerűen gondolkodunk, ez nonszensz. Ennyi erővel mondhatnád azt is,
hogy „sok az adócsaló, ezért nekem is adócsalónak kell lennem”. Hume felhívta a figyelmet
arra, hogy kijelentő mondatból soha nem következhet felszólító mondat. Ennek ellenére
gyakran előfordul, különösen újságcikkekben, pártok népszerűsítő programjában és
parlamenti beszédekben. Mondjak néhány példát?
– Jó lenne.
– „Egyre több ember utazik repülővel. Ezért több repülőteret kell építeni.” Szerinted
helytálló ez a következtetés?
– Nem, butaság. A környezetünkre is gondolnunk kell. Szerintem inkább több vasútvonalat
kellene építeni.
– Vagy: „Új olajmezők feltárása 10%-kal fogja növelni az ország életszínvonalát. Éppen
ezért amilyen gyorsan csak lehet, új olajmezőket kell feltárnunk.”
– Ez megint csak butaság. Nem szabad megfeledkezni a környezetről. És Norvégia
életszínvonala épp elég magas.
– Gyakran hallhatjuk ezt is: „a törvényt jóváhagyta a parlament, ezért minden
állampolgárnak meg kell tartania”. De nemritkán az ilyen „jóváhagyott törvények” ellen
berzenkedik az ember belső meggyőződése.
– Értem.
– Kiderült, hogy értelmünkkel nem tudjuk megmagyarázni, miképpen cselekedjünk.
Felelősséggel cselekedni nem azt jelenti, hogy értelmünket használjuk, hanem azt, hogy
átérezzük mások búját-baját. Értelmünkkel nem ellenkezik, hogy a világ pusztulását válasszuk
az ujjunkon ejtett seb helyett.
– Félelmetes kijelentés.
– De talán még sokkal félelmetesebb keverni a kártyákat. Bizonyára tudod, hogy a nácik
zsidók millióit ölték meg. Mit mondanál, hogy ezeknek a gyilkosoknak az értelmével, vagy
inkább az érzelmi életükkel volt baj?
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– Az érzelmeikkel nem volt minden rendben.
– Többségük igen tiszta fejű ember volt. Ám gyakran hideg számítás rejlik az
érzelemmentes döntések mögött. A háború Után sok nácit ítéltek el, de nem azért, mert
„ésszerűtlenek” voltak. Szörnyű tetteik miatt ítélkeztek felettük. Előfordul az is, hogy nem
épelméjű emberek felmentést nyernek bűneik alól azzal az indoklással, hogy „tartósan sérült a
lelkük”, vagy „beszámíthatatlanok voltak az elkövetés pillanatában”. Viszont még soha senkit
nem mentettek fel azért, mert minden érzelem nélkül cselekedett.
– Már csak ez hiányozna.
– De vegyünk egy mindennapibb példát. Ha árvízkatasztrófa miatt sok embernek van
szüksége segítségre, érzelmeink döntik el, mit teszünk. Ha nem lennének érzelmeink, és a
dolgok mérlegelését kizárólag értelmünkre bíznánk, akkor esetleg úgy vélekednénk, hogy
néhány millió ember halála még hasznára is van ennek a túlnépesedés veszélyétől fenyegetett
bolygónak.
– Felháborító, hogy így is lehet gondolkodni.
– De nem az értelmed háborodik fel.
– Köszönöm, ennyi elég is volt.
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Berkeley
...akár egy szédült bolygó az izzó nap körül…
Alberto felállt, és a városra nyíló ablakhoz ment. Sofie odalépett mellé. Ahogy ott álltak,
feltűnt előttük egy légcsavaros repülőgép a háztetők fölött. Sofie azt hitte, hogy valamilyen
rendezvényt, koncertet vagy effélét hirdet. Ám ahogy a gép egyre közeledett, valami egészen
más állt azon a szalagon, amit maga után húzott.
„BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, HILDE!”
– Hogy ez milyen rámenős – jegyezte meg halkan Alberto.
A déli dombok felől sötét fellegek gomolyogtak a város felé. A kis repülőgép is gyorsan
eltűnt egy hatalmas szürke felhő mögött.
– Félek, hamarosan kitör a vihar – mondta Alberto.
– Akkor majd busszal megyek haza.
– Van egy gyanúm, hogy az őrnagyunk áll a dolog mögött.
– Mindenható azért nem lehet!
Alberto nem felelt. Visszament a szoba másik sarkába, és leült egy székre az asztal mellett.
– Beszélnünk kell még Berkeleyről! – mondta kis idő múlva. Sofie már le is ült.
Legnagyobb megdöbbenésére észrevette, hogy a körmét rágja.
– George Berkeley ír püspök volt, és 1685-től 1753-ig élt – fogott bele Alberto… majd jó
ideig nem szólt semmit.
– Berkeley ír püspök volt – ismételte meg Alberto szavait Sofie.
– De filozófus is…
– Igen?
– Úgy vélte, a kor filozófiája és tudománya veszélyezteti a keresztény életszemléletet.
Ráadásul az egyre következetesebb materializmus megingathatja a természetet megteremtő és
fenntartó Isten létébe vetett hitet…
– Igen?
– Emellett Berkeley volt a legkövetkezetesebb empirista.
– Úgy gondolta, hogy csak annyit tudhatunk meg a világról, amennyit érzékeinkkel
megtapasztalunk?
– Ennél többről van szó. Berkeley szerint a világban létező dolgok olyanok, amilyennek
érzékeljük őket, csakhogy éppen nem „dolgok”.
– Azért ezt bővebben is kifejthetnéd.
– Talán emlékszel, Locke rámutatott arra, hogy nem nyilatkozhatunk a dolgok
„másodlagos minőségeiről”. Nem mondhatjuk azt, hogy egy alma zöld és savanykás. Ugyanis
mi érezzük az almát ilyennek. Locke azt is állította, hogy az „elsődleges minőségek” – mint a
szilárdság, a súly, a tömeg – valójában a minket körülvevő külső valósághoz tartoznak. A
külső valóságnak tehát van fizikai „szubsztanciája”.
– Azóta sem romlott el az emlékezetem. Egyébként úgy vélem, hogy ezzel lényeges
különbségre hívta fel a figyelmet.
– Igen, Sofie, de ha csak erről lenne szó.
– Folytasd.
– Locke tehát úgy vélte – akárcsak Descartes és Spinoza –, hogy a fizikai világ realitás.
– És?
– Hát éppen ez az, amit Berkeley megkérdőjelez, mégpedig következetes empirizmusával.
Azt mondja, csak az létezik, amit érzékeinkkel felfogunk. Ám az anyagot nem érzékeljük.
Továbbá azt sem, hogy a dolgok kézzelfogható „dolgok”. Feltételezni, hogy észlelésünk
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mögött bármiféle szubsztancia rejlik, meggondolatlan következtetés. Hiszen nincs tapasztalati
bizonyítékunk egy ilyen állítás igazolására.
– Butaság! Figyelj csak ide!
Sofie mutatóujjával megkopogtatta az asztalt.
– Au! – kiáltott fel, mivel a kopogtatás kicsit erőteljesre sikerült. – Ez nem elég bizonyíték
arra, hogy az asztal valóságos asztal, és valóságos matéria?
– Mit éreztél?
– Valami keményet.
– Tehát tisztán észleltél valami keményet, de nem érzékelted az asztalban magát az
anyagot. Ez éppen olyan, mintha álmodban azt éreznéd, hogy nekiütközöl valami keménynek,
pedig álmodban nincs is semmi kemény.
– Az álmomban nincs.
– Az emberek sugallatra is képesek bármit érezni, sőt hipnotizálhatok arra, hogy meleget
vagy hideget, kedveskedő simogatást vagy verést érezzenek.
– De ha nem az asztal az, amit keménynek éreztem, akkor mi a csoda volt az?
– Berkeley szerint „szellem vagy akarat”. Úgy vélte, ideáink okát tudatunkon kívül kell
keresni, de ez az ok nem anyagi természetű, hanem szellemi.
Sofie megint a körmét rágta. Alberto folytatta.
– Berkeley úgy magyarázza, hogy saját lelkünk lehet az oka saját képzeteink
kialakulásának – például amikor alszunk –, de az ideáknak, amelyek a körülöttünk levő
anyagi világot képezik, csakis egy szellem vagy akarat lehet az oka. Mindennek „az a szellem
az oka, amely mindent áthat, és amely által minden létezést nyer”, mondta.
– Miféle „szellem”?
– Berkeley természetesen Istenre gondol. „Csak ki kell nyitnunk a szemünket, hogy jobban
és világosabban lássuk a mindenség korlátlan Urát, mint bármely teremtményét”, írta
Berkeley.
– Hát az sem biztos, hogy létezünk?
– Nos… Szerinte „mi sem lehet nyilvánvalóbb, mint Isten létezése, azaz egy olyan
szellemé, aki elménk számára bensőségesen jelenvaló, mert ő hozza létre bennünk az
ideáknak vagy érzeteknek azt a sokaságát, amely folyamatosan hat ránk, s akitől teljességgel
és abszolút módon függünk, egyszóval akiben élünk, mozgunk és vagyunk”. Körülöttünk az
egész természet és egész létünk Istenben gyökerezik. Ő minden létező egyetlen oka.
– Enyhén szólva, meghökkentő.
– „Lenni vagy nem lenni” – bizony nem csupán ez itt a kérdés. Hanem az is, „micsodák”
vagyunk. Hús-vér emberek? Valódi dolgokból áll a világunk, vagy tudatunk zár magába
bennünket?
Sofie újfent rágni kezdte a körmét. Alberto folytatta.
– Mert Berkeley nemcsak az anyagi valóságot kérdőjelezi meg. Kétségbe vonja az „idő” és
a „tér” önálló létezését. Idő- és térélményünk is olyasvalami lehet, ami csak tudatunk
függvénye. Amit mi egy vagy két hétnek érzékelünk, nem biztos, hogy Isten számára is egy
vagy két hét…
– Ugye azt mondtad, hogy „Berkeley számára” ez a szellem, amely mindennek a
kiindulópontja, a keresztény Isten.
– Igen. Számunkra viszont… – Nos?
– …számunkra ez az „akarat vagy szellem”, amely „áthat mindent”, akár Hilde édesapja is
lehet.
Sofie döbbenten hallgatott. Arcára mintha hatalmas kérdőjelet írtak volna. Egyszersmind
valami hirtelen megvilágosodott előtte.
– Hiszel ebben?
– Mi mást tehetnék? Ez az egyetlen lehetséges magyarázata annak, ami velünk történt.
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Elég, ha csak a hol itt, hol ott fölbukkanó képeslapokra gondolok. Vagy arra, hogy Hermész
beszélni kezdett, saját akaratlan elszólásaimról nem is beszélve.
– Én…
– Gondolj csak arra, Hilde, hogy egész idő alatt Sofie-nak neveztelek. Holott végig tudtam,
hogy nem Sofie a neved.
– Miket beszélsz? Úgy látom, forog veled a világ.
– Igen, gyermekem, forog. Akár egy szédült bolygó az izzó nap körül.
– És ez a nap lenne Hilde édesapja?
– Így is mondhatjuk.
– Gondolod, hogy számunkra olyan, mint egy Isten?
– Nem restellem bevallani. Ő viszont szégyellheti magát!
– És Hilde?
– Hilde egy angyal, Sofie.
– Angyal?
– Hilde az, akihez ez a bizonyos „szellem” szólni akar.
– Úgy érted, Albert Knag rólunk mesél Hildének?
– Vagy ír rólunk. Hiszen nem érzékelhetjük magát az anyagot, amely valóságunkat alkotja,
ugye így tanultuk. Nem tudhatjuk, hogy a minket körülvevő külső valóság hanghullámokból,
papírból vagy írott szövegből áll. Berkeley szerint csak annyit tudhatunk, hogy létünk
szellemi természetű.
– Hilde pedig egy angyal…
– Bizony angyal. Maradjunk ennyiben. Boldog születésnapot, Hilde!
A szobát hirtelen kékes fény árasztotta el. Néhány másodperc múlva erőteljes
mennydörgés hallatszott, még a ház falai is beleremegtek.
Alberto távolba révedő tekintettel üldögélt.
– Haza kell mennem – mondta Sofie. Felpattant, és az előszoba felé rohant. Amikor
kinyitotta az ajtót, az egészen addig a fogas alatt szundikáló Hermész is fölébredt. És mintha
azt mondta volna:
– Viszontlátásra, Hilde!
A kislány leszáguldott a lépcsőkön, majd ki az utcára. Közel s távol egyetlen embert sem
látott. Az eső patakokban zúdult alá az égből.
Csak néhány autó kereke fröcskölte szét a vizet az aszfalton. Busz azonban sehol nem volt.
Sofie a Piactér felé szaladt, aztán fel a város meredek utcáin. Futás közben egyetlen gondolat
zümmögött a fejében: „Holnap születésnapom van. Hát nem különösen szörnyű, hogy éppen
akkor kell belátnom, hogy az élet csak álom, amikor tizenöt éves leszek? Ez legalább olyan,
mintha nyernék egymilliót, azután egyszerre, még a hatalmas nyeremény kifizetése előtt rá
kellene jönnöm, hogy csak álmodtam az egészet.”
A kislány keresztülfutott a sportpályán. Hamarosan észrevette, hogy valaki szalad vele
szemben. Az édesanyja volt. A város felett vad villámok cikáztak.
Amikor találkoztak, anyja átkarolta.
– Mi történik velünk, gyermekem?
– Nem tudom – zokogta Sofie. – Mintha rossz álom lenne az egész.
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Bjerkely
...régi varázstükör, amit még dédnagymama vett egy cigányasszonytól…
Hilde Möller Knag felébredt a Lillesand környéki régi Kapitány-villa padlásszobájában.
Ránézett az órára. Még csak hat óra volt. A szoba falát beragyogta a kora reggeli nap fénye.
Felkelt az ágyból, és odament az ablakhoz. Közben észrevette az íróasztalán álló naptárt és
letépett róla egy lapot. 1990. június 14., csütörtök. Összegyűrte és a szeméttartóba dobta.
1990. június 15., péntek, állt a következő lapon. Már januárban beírta ide, hogy „15 éves
leszek”. Különösen fontosnak érezte, hogy épp 15-én lesz tizenöt éves. Ez is csak egyszer
történhet meg vele életében.
15 éves lett! Talán felnőtt életének első napja ez? Ráadásul ma van az utolsó tanítási nap a
nyári szünet előtt. Egy órakor találkoznak a többiekkel a templomban. És még egy fontos
dolog: édesapja egy hét múlva érkezik meg Libanonból. Megígérte, hogy Szent Iván napján
már otthon lesz.
Hilde az ablaknál állt, és a kertet bámulta, majd pillantása tovasiklott a móló és a piros
csónakház felé. A vitorlás még nem volt kint, de a jó öreg evezős csónak ott ringott a
mólónál. Csak el ne feledje, hogy még ki kell tisztítania a tegnapi vihar után.
Miközben a kis öblöt szemlélte, eszébe jutott, hogy hathét éves lehetett, amikor egyszer
bemászott a csónakba, és teljesen egyedül kievezett a fjordba. A csónak felborult, ő pedig épp
hogy csak ki tudott evickélni a partra. Csónakja és a két evező még sokáig kint hányódott a
fjord vizén. Gyakran megtörtént vele, hogy álmában látta a vízen ringó magányos csónakot az
evezőkkel. Kitörölhetetlen élmény maradt számára.
Kertjük nem volt sem elhanyagolt, sem különösebben gondozott, de meglehetősen nagy, és
ami a legfontosabb, az övé. Egy széltépázta almafa és néhány bokor, melyen szinte soha nem
termett gyümölcs, keményen dacolt a zord telek viharaival.
A kusza bokrok között kerti hinta állt. Olyan védtelennek tűnt így magányosan a reggeli
fényben. Ezt a hatást csak fokozta, hogy a párnák sem voltak rajta. Bizonyára mama vette le
gyorsan őket, mielőtt kitört volna a vihar.
A hatalmas kertet nyírfák szegélyezték, némi védelmet nyújtva a legvadabb széllökések
ellen. A birtok úgy száz évvel ezelőtt e fák miatt kapta a Bjerkely – Nyírfaliget – nevet.
Hilde dédapja – aki egy óriási vitorlás kapitánya volt – építette a házat, még a
századforduló táján. Őutána nevezték még ma is sokan „Kapitány-villának”.
Aznap reggel a kerten erősen meglátszottak a tegnapi hirtelen jött vihar nyomai. Hilde
éjszaka többször is arra riadt, hogy dörög és villámlik. Mostanra minden felhő eltűnt az égről.
A nyári viharok után valahogy mindig olyan tiszta a levegő.
„És fáj, ha kipattannak a rügyek…” Talán egy svéd költő írt valami ilyesmit? Vagy finn
volt?
Hilde megállt a nagy rézkeretes tükör előtt, mely az apai nagyanyjától rájuk maradt régi
komód fölött függött.
Szép vagyok?, tűnődött. Talán nem vagyok csúnya. Úgy a kettő között…
Hosszú, szőke haja volt. Mindig úgy érezte, hogy a hajszíne lehetne vagy egy kicsit
világosabb, vagy egy kicsit sötétebb, mint ez a mostani, valahogy a kettő között… ez olyan
semmilyen. Egyvalamit azonban feltétlenül a javára írhatott; hullámos volt.
Jó néhány barátnője szerette volna, ha van valami tartása a hajának. Nos, Hilde erre nem
panaszkodhatott. Előnyére szolgált ragyogó zöld szeme is. „Tényleg ennyire zöld lenne?” –
álmélkodtak nagynénik és nagybácsik számtalanszor a kislány fölé hajolva.
Hilde elgondolkodott azon, hogy akit a tükörben lát, vajon egy fiatal lány-e, vagy egy ifjú
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hölgy. Végül úgy döntött, hogy egyik sem. Alakja egyre nőiesebb volt már, de az arca… az
arca akár egy éretlen alma.
Valami nem volt rendben ezzel a tükörrel, mert akárhányszor ránézett, mindig édesapja
jutott eszébe. Régebben apja „műtermében” függött. A műterem nem volt más, mint édesapja
könyvtára, írószobája, az a helyiség, ahová visszavonult, ha baja volt a világgal. A műterem a
csónakház fölött volt. Albert, mert Hilde csak így hívta, ha itthon volt, mindig szeretett volna
valami jelentőset írni. Egyszer belekezdett egy regénybe, de soha nem fejezte be. Néhány
versét és vázlatát közölte a Lillesandi Harsona. Hildét mindig büszkeséggel töltötte el, ha
édesapja nevét nyomtatásban látta. ALBERT KNAG. Lillesandban sajátos csengése volt
ennek a névnek. Dédapját is Albertnak hívták.
Nos, a tükör. Évekkel ezelőtt apja egyszer tréfából azt mondta, hogy az ember képes
magára kacsintani a tükörből. Csakhogy nem mind a két szemével. Ám ez a tükör kivételes
darab. Régi varázstükör, amit még dédnagymama vett egy cigányasszonytól, nem sokkal
azután, hogy feleségül ment dédnagyapához.
Hilde akkor sokáig álldogált a tükör előtt, és megpróbált mind a két szemével magára
kacsintani, de ez legalább olyan nehéz feladatnak bizonyult, mint ha el akart volna futni saját
árnyékától. Végül ő kapta meg a tükröt, szobájába vitte, és azóta gyakran próbára tette a tükör
„varázserejét”. Nem csoda, hogy mindez épp ma jutott eszébe. Az sem furcsa, hogy most
annyit foglalkozik saját magával. 15 éves lett…
Pillantása az éjjeliszekrényre tévedt. Jókora csomag állt rajta, égszínkék papírba
csomagolva és piros szalaggal átkötve. Születésnapi ajándék?
Ez lenne „az ajándék”? Apa nagy AJÁNDÉKA, amellyel kapcsolatban annyit
titokzatoskodott? Sejtelmesen utalt rá mindegyik Libanonból küldött képeslapján. De apa
„igyekezett fegyelmezni magát”.
Az ajándék pedig „egyre nőtt, növekedett”, ahogyan apa fogalmazta. Azután egyszer csak
említett egy kislányt, akivel Hilde hamarosan meg fog ismerkedni, sőt azt is írta, hogy
képeslapjaiból egy példányt ennek a kislánynak is juttatott. Hilde az édesanyját is kifaggatta
ezzel kapcsolatban, de neki sem volt semmi használható ötlete.
A legfurcsább utalás talán az volt, amikor apja azt írta, hogy az „ajándékot megoszthatja
másokkal is”. Apa nem véletlenül dolgozott az ENSZ-nél. Volt egy visszatérő gondolata –
persze a számtalan ilyen gondolata között – azzal kapcsolatban, hogy az ENSZ-nek
kormányzati felelősséggel kellene rendelkeznie az egész világ felett. „Az ENSZ-nek az lenne
a feladata, hogy végre összefogja az emberiséget” – írta egyik képeslapján.
Vajon kibonthatja a csomagot, mielőtt édesanyja feljönne a reggeli fánkkal, melybe egy
apró norvég zászlót tűzött, meg a narancslevél és a születésnapi jókívánságokkal? Biztos azért
van itt a csomag, hogy felbontsa, mi másért?
Odament az éjjeliszekrényhez, és felemelte a csomagot. Hú, de nehéz! Üdvözlőkártyát is
talált mellette. „Szeretettel Hildének 15. születésnapja alkalmából. Apa.”
Leült az ágyra, és óvatosan kibontotta a piros selyemszalagot. Majd a papír is lekerült a
csomagról.
Egy jókora irattartó!
Ez lenne az ajándék? A születésnapi ajándék, ami „egyre nőtt, növekedett”, és amit majd
„megoszthat másokkal is”? Egy gyors pillantás az irattartó belsejébe és már ki is derült, hogy
géppel írott szöveggel van tele. Hilde felismerte annak az írógépnek a betűtípusát, amelyet
édesapja vitt magával Libanonba.
Csak nem egy könyvet írt neki?
Az első oldalon kézzel írott nagybetűkkel ez állt:
SOFIE VILÁGA
Kicsit lejjebb, szintén kézzel írva egy idézet:
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AMI A JÓ TERMŐFÖLDNEK A NAPFÉNY,
AZ A SZELLEM FÉNYE A FÖLD ROKONÁNAK.
N.F. S. Grundtvig
Hilde lapozott. A következő lap legtetején kezdődött az első fejezet. Címe: Az Éden kertje.
Hilde kényelmesen elhelyezkedett az ágyban, az irattartót a térdének támasztotta, és olvasni
kezdett.
Sofie Amundsen hazafelé tartott az iskolából. Egy darabon még együtt mentek Jorunnel, a
barátnőjével, és a robotokról beszélgettek. Jorunn szerint az emberi agy olyan, mint egy
bonyolult számítógép. Sofie ebben ugyancsak kételkedett. Azért az ember mégiscsak több,
mint egy gép?
Hilde folytatta az olvasást. Pillanatok alatt megfeledkezett mindenről, még arról is, hogy
születésnapja van. Olykor-olykor azonban mégiscsak befészkelte magát a sorok közé egy
gondolat:
Apa regényt írt? Újra nekilátott a nagy regénynek, és Libanonban sikerült befejeznie?
Pedig mennyit panaszkodott amiatt, hogy azon a szélességi körön lassan telik az idő.
Sofie édesapja is a világot járta. Bizonyára ő az a kislány, akivel meg kellene
ismerkednie…
Rögtön mindennél fontosabbnak tűnt számára az élet… Hogyan keletkezett a világ…
Akárhogyan is, valaminek csak a semmiből kellett keletkeznie. De hogyan? Viszont nem
képtelenség-e feltételezni, hogy a világ mindig is létezett?
És Hilde csak olvasott. Izgalmában fölugrott az ágyban, amikor azt olvasta, hogy Sofie
Amundsen képeslapot kapott Libanonból. „Hilde Möller Knag, C/O Sofie Amundsen, Lóhere
utca 3. …”
Kedves Hilde! Sok boldogságot kívánok 15. születésnapod alkalmából. Olyasmivel
szeretnélek megajándékozni, ami épülésedre szolgál. Ne haragudj, hogy Sofie-nak küldőm a
képeslapot, de így volt a legegyszerűbb.
Szeretettel, Apa.
Micsoda agyafúrt ötlet! Hilde mindig is tudta, hogy édesapja tele van ötletekkel, de ez
most még őt is meglepte. Ahelyett, hogy elküldte volna a képeslapot a csomagban,
egyszerűen beleköltötte a regénybe.
Szegény Sofie! Milyen zavarban lehetett!
Azt viszont képtelen volt megérteni, hogy egy apa miért más címére küldi el lánya
születésnapi üdvözlőlapját. Furcsa apa az olyan, aki efféle kerülő utakon juttatja el
jókívánságait a lányához. És miért írta azt, hogy neki, „így volt a legegyszerűbb”? Nyilván
meg sem fordult a fejében, hogy Sofie hogyan találja majd meg Hildét.
Tényleg, hogyan találja majd meg?
Hilde továbblapozott. A második fejezethez ért. Az volt a címe, hogy A cilinder. Majd egy
hosszú levél következett, amelyet a titokzatos filozófus küldött Sofie-nak. Hildének még a
lélegzete is elakadt.
Csakhogy van még valami, ami életünkhöz feltétlenül szükséges. És ez nem más, mint
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hogy tisztában legyünk azzal, kik is vagyunk valójában, és miért élünk.
Ez a fajta érdeklődés nem annyira esetleges, mint a bélyeggyűjtés, hiszen olyan
problémákra irányul, amelyek azóta izgatják az embert, hogy megjelent a Földön.
Sofie ámultan olvasta a sorokat. Hilde is. Nem elég, hogy édesapja könyvet írt neki 15.
születésnapjára, hanem ráadásul egy lélegzetelállítóan titokzatos könyvet.
Foglaljuk össze röviden: egy üres cilinderből előkerül egy fehér nyúl. Mivel a nyúl
meglehetősen nagy, a folyamat több milliárd évig tart. Bundájának felszínén megszületnek az
embergyerekek. Ekkor még képesek arra, hogy rácsodálkozzanak a valószínűtlen varázslatra.
Ám ahogy öregszenek, egyre beljebb és beljebb húzódnak a szőrszálak közé, és soha nem
bújnak elő onnan.
Nemcsak Sofie számára tűnt úgy, mintha éppen azon igyekezne, hogy helyet keressen
magának lent, a nyúlbunda mélyén. Ma lett 15 éves. Sejtette, hogy elérkezett annak az ideje,
amikor el kell döntenie, melyik úton kússzon tovább.
Elolvasta a görög természetfilozófusokról szóló részt. Hilde tudta, hogy apját mindig is
foglalkoztatta a filozófia. Egyszer azt írta az újságba, hogy a filozófiának be kellene kerülnie
az iskolai órarendbe. Egyébként a cikk pontos címe így hangzott: Miért fontos, hogy a
filozófia mint tantárgy belekerüljön az alaptantervbe? Még egy szülői értekezleten is
fölvetette a témát. Hilde akkor nagyon kínosnak találta az egészet.
Órájára nézett. Időközben fél nyolc lett. Egész biztos, hogy anya csak egy óra múlva jön
föl a születésnapi reggelivel. Még szerencse, mert most minden figyelmét leköti Sofie és az a
sok érdekes filozófiai kérdés, amiről olvasott.
Elolvasta a Démokritoszról szóló részt. Sofie-nak azon a kérdésen kellett elgondolkodnia,
hogy „Miért a légó a világ legzseniálisabb játéka?”. Utána pedig egy nagyalakú sárga
borítékot is talált a postaládában.
Démokritosz egyetértett elődeivel abban, hogy a természeti változások során nem
beszélhetünk „valóságos” változásokról. Éppen ezért feltételezte, hogy minden állandó és
megváltoztathatatlan apró részecskékből épül fel. Ezeket a részecskéket atomnak nevezte el.
Hilde egész izgatott lett, amikor arról olvasott, hogy Sofie megtalálta piros selyemsálját az
ágya alatt. Csak azt nem értette, hogyan kerülhetett bele a sál egy regénybe. Akkor egészen
biztos, hogy valahol máshol is lennie kellett…
A Szókratészről szóló fejezet azzal kezdődött, hogy Sofie valamelyik újságban olvasott
néhány sort a libanoni norvég ENSZ-különítményről. Ez igazán jellemző apára! Mindig is
foglalkoztatta, hogy honfitársai alig törődnek az ENSZ-különítmények béketörekvéseivel. És
ha már senkit nem érdekel, legalább Sofie-t érdekelje. Így teremthet magának az ember némi
figyelmet a tömegkommunikáció részéről.
Nevetnie kellett, amikor a filozófiatanár egyik, Sofie-hoz írott levelének utóiratához
érkezett.
Ha netalán találnál valahol egy piros selyemsálat, megkérlek, vigyázz rá. Gyakran
előfordul az emberrel, hogy véletlenül elcseréli saját holmiját a másikéval. Mondjuk, az
iskolában. Akár egy filozófiaiskolában is…
Hilde zajt hallott a lépcső felől. Biztosan anya jön a születésnapi reggelivel! Hilde éppen
ahhoz a részhez ért, amikor Sofie titkos rejtekhelyén, a kertben megtalálja az Athénről szóló
videoszalagot.
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– Az Isten áldja meg soká… – kezdett bele édesanyja az éneklésbe még a lépcső közepén.
– …az Isten áldja meg soká, éljen, éljen soká!
– Gyere be! – kiabált ki a kopogtatásra Hilde, amikor a filozófiatanár közvetlenül az
Akropoliszról beszélt Sofie-hoz. Alberto külseje igencsak emlékeztetett Hilde édesapjáéra,
„ápolt fekete szakáll”, no és a kék svájcisapka.
– Boldog születésnapot, kislányom!
– Ühüm…
– Ejnye, Hilde…
– Ülj csak le, anyu.
– Nem nézed meg…
– Most valami nagyon érdekes dolgot olvasok.
– Ma lettél 15 éves!
– Voltál már Athénban, anyu?
– Nem. De miért kérdezed?
– Olyan furcsa, hogy az ókori templomok még mindig a helyükön állnak. Gondold meg,
2500 évesek! És a legnagyobbat úgy hívják, hogy „a szüzek lakhelye”.
– Felbontottad apa ajándékát?
– Melyiket?
– Hilde, nézz rám! Egészen meg vagy zavarodva. Hilde ölébe ejtette a vastag irattartót.
Édesanyja föléje hajolt. Kezében tálcát tartott, rajta égő gyertya, vajas zsömle és narancslé.
Egy aprócska csomag is ott díszelgett a zsömlék mellett, de mivel csak két keze volt, a norvég
zászlót a hóna alá csapta.
– Köszönöm, anyu. Igazán olyan kedves vagy, de most nagyon kell sietnem.
– Hiszen csak egy órára kell a templomba érned. Hilde csak most eszmélt rá, hol is van.
Édesanyja letette a tálcát az éjjeliszekrényre.
– Bocsáss meg, teljesen belemélyedtem az olvasásba – mondta, és az irattartóra mutatott,
majd folytatta. – Apa ajándéka…
– Mit írt? Én legalább olyan kíváncsi vagyok, mint te. Hónapok óta képtelen volt leírni
akár egy értelmes sort is.
Hilde valami miatt zavarban volt.
– Á, csak egy történetet írt.
– Egy történetet?
– Igen, egy történetet. Vagyis egy filozófiakönyvet. Valami effélét…
– Nem bontod ki az ajándékomat?
Hilde belátta, hogy ez sértés volna, úgyhogy kibontotta édesanyja ajándékát. Egy arany
karóra került elő a dobozból.
– Milyen szép! Igazán köszönöm! Hilde felült, és átölelte édesanyját.
Egy ideig még együtt üldögéltek, és beszélgettek.
– Most menj, légy szíves – mondta hirtelen Hilde. – Tudod, éppen fent van az
Akropoliszon.
– Kicsoda?
– Sejtelmem sincs róla. És Sofie sem tudja. Ez az érdekes az egészben.
– Be kell mennem a hivatalba. Reggelizz meg, a ruhádat majd lent megtalálod.
Édesanyja végre lement a lépcsőn. Sofie filozófiatanára is ugyanezt cselekedte, csakhogy ő
az Akropolisz lépcsőin ment le, és átment az Areioszpagoszra, majd később Athén régi
piacterén bukkant fel.
Hilde beleremegett, amikor azt olvasta, hogy a régi város kinő a romokból. Édesapja már
régóta szerette volna, ha az ENSZ tagországai közös erővel újra felépítik Athén régi piacterét.
Jó hely lenne a filozófiai és a leszerelési kérdések megvitatására. Szerinte egy ilyen
gigantikus terv ismét összekovácsolná az emberiséget. „Hiszen képesek vagyunk arra, hogy
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olajfúrótornyokat és holdkompokat építsünk.”
Kis idő múlva már Platónról olvasott, arról, hogy a lélek a szeretet szárnyán repül „haza”
az ideák világába. Ahol kiszabadul „a test börtönéből”…
Sofie keresztülfurakodott a bozótoson, és Hermész nyomába eredt. Am a kutya fürgébb
volt nála. Miután a kislány végére ért a Platónról szóló résznek, bement az erdőbe, majd egy
pirosra festett kunyhónál találta magát, egy kis tó partján. A házikóban ráakadt egy
festményre, amely a Bjerkely – Nyírfaliget – címet viselte. Mellette ott lógott egy férfi
portréja. Berkeley, olvasta a képaláírást. „Hát nem furcsa?”
Hilde letette a vastag irattartót, odament a könyvespolchoz^ felcsapta a könyvklub
háromkötetes lexikonét, amelyet még 14. születésnapjára kapott. Berkeley… megvan!
Berkeley, George (1685-1753), angol filozófus, Cloyne püspöke. Tagadja az emberi tudaton
kívül létező anyagi világ létét. Érzéki észleleteinket Isten hívja elő. Berkeley nevét az absztrakt
általános ideákról írott kritikája is híressé tette. Legfontosabb műve: Tanulmány az emberi
megismerés alapelveiről (1710).
Igazán érdekes. Hilde még néhány percig tűnődve álldogált a polc mellett, mielőtt
visszabújt volna a paplan alá, hogy folytassa az olvasást.
Végül is édesapja tette fel a falra mind a két képet. Vajon van összefüggés a két név
között?
Berkeley tehát filozófus volt, aki tagadta a tudatunkon kívüli anyagi világ létét. Nem
értette, hogyan állíthat valaki ilyen furcsát. Am többnyire nagyon nehéz megcáfolni az efféle
állításokat. Sofie világára persze érvényes, hiszen Sofie érzéki észleleteit Hilde édesapja
idézte elő.
Bizonyára még több is kiderül majd, ha folytatja az olvasást. Hilde felnézett, és elnevette
magát. Az imént arról olvasott, hogy Sofie belenézett a tükörbe, és észrevette, hogy tükörképe
mindkét szemével visszakacsint rá. „Sofie teljesen úgy érezte, hogy a tükörben álló kislány
határozottan őrá kacsintott. Mintha azt akarta volna mondani: Látlak, Sofie. Itt vagyok a
másik oldalon.”
Sofie megtalálta a zöld irattárcát is… és benne a pénzt és a bizonyítványt! Érthetetlen,
hogyan került oda!
Badarság! Hilde már majdnem azt hitte, hogy Sofie valóban megtalálta a dolgokat. De
utána is megpróbált Sofie szemével nézni mindent. Hiszen a másik kislány számára minden
olyan végtelenül misztikusnak tűnhetett.
Hilde most először érezte úgy, hogy találkoznia kellene Sofie-val, mégpedig szemtől
szembe. Milyen jó lenne megbeszélni vele az összefüggéseket.
Sofie-nak el kellett hagynia a kunyhót, mielőtt még Alberto fülön csípte volna a házban. A
csónak persze nem volt a helyén, kint úszott a vízen. Úgy látszik, apa a saját kalandjára akarta
emlékeztetni!
Hilde kortyolt egyet a narancsléből, és nagyot harapott a ráksalátás zsömlébe, miközben a
„pedáns” Arisztotelészről szóló részt olvasta, aki Platón ideatanát bírálta.
Arisztotelész arra is felhívta a figyelmet, hogy semmi olyasmi nincs a tudatunkban, amit
előbb ne érzékeltünk volna. Platón ezzel szemben azt állította, hogy semmi sincs az érzéki
valóságban, ami már eleve ne léteznék az ideák világában. Arisztotelész éppen ezért úgy
vélte, hogy Platón „megkettőzte a dolgok számát”…
Hilde csak most tudta meg, hogy Arisztotelész volt az, aki kitalálta a növényvilág, az
állatvilág és az ásványok osztályozását.
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Amint láthatod, Arisztotelésznek nagy örömére szolgált volna, ha rendet tehet a természet
leányszobájában. Azt igyekezett bebizonyítani, hogy a fizikai világ dolgai mind beletartoznak
különféle csoportokba és alcsoportokba.
Amikor Hilde ahhoz a részhez ért, amely Arisztotelész női nemmel kapcsolatos nézeteit
taglalta, csalódott és dühös lett egyszerre. Nem értette, hogy lehet valaki ilyen éles eszű
filozófus, és amellett tökéletes idióta!
Sofie-t Arisztotelész rendszeretete arra késztette, hogy rendet teremtsen „saját
leányszobájában”. És akkor a szanaszéjjel heverő holmik között megtalálta Hilde fehér
térdzokniját is, amely egy hónapja szabályosan elpárolgott Hilde szekrényéből! Sofie az
Albertótól kapott szövegeket egy irattartóba helyezte. „Már több mint 50 oldal volt.” Hilde a
maga részéről már a 124. oldalnál tartott, csakhogy neki a tanfolyam alapjául szolgáló levelek
kiegészítéseként ott volt a Sofie-ról szóló történet is.
Hellenizmus volt a következő fejezet címe. Ennek elején Sofie ráakadt egy képeslapra,
amelyen egy ENSZ-dzsip díszelgett. „ENSZ-különítmény” állt a pecséten is, június 15-i
keltezéssel. Már megint egy képeslap, amit édesapja beleszőtt a történetbe, ahelyett, hogy
elküldte volna.
Kedves Hilde! Bízom benne, hogy még nem késtem el a gratulációmmal. Vagy éppen
tegnap ünnepelted a tizenötödik születésnapodat? Sebaj, ennek semmi jelentősége, legalábbis
ami az ajándékot illeti. Hiszen akár egy életen át őrülhetsz neki. Mindenesetre gratulálok!
Talán most már érted, miért küldőm a lapokat Sofie-nak. Ő biztosan eljuttatja majd hozzád.
P. S. Anya megírta, hogy elvesztetted az irattárcádat. Ezennel megígérem, hogy megadom
neked az elveszett 150 koronát. Az iskolában pedig nyilván adnak új bizonyítványt, még a
nyári szünet előtt.
Sokszor csókol Apa.
Ez nagyszerű, mert akkor most megint gazdagabb 150 koronával. Úgy látszik, édesapja
nem találta elegendőnek ezt a házilag készített ajándékot.
Közben az is kiderült, hogy június 15. egyben Sofie születésnapja is. De Sofie
kalendáriuma még mindig május közepénél tartott. Bizonyára ezért keltezte édesapja előre a
neki írt „születésnapi lapot”.
Szegény Sofie most éppen az élelmiszerbolthoz szalad, hogy Jorunnel találkozzon.
Ki lehet ez a Hilde? És hogy a csudába képzeli az apja, hogy ő majd megtalálja a lányát?
Sofie továbbra sem látta át, miért ő kapja a Hildének szánt lapokat.
A Plótinoszról szóló rész után Hilde is úgy érezte, mintha lebegett volna a levegőben.
Egyszóval világunkat áthatja az isteni fény, ott pislákol a napraforgóban vagy a pipacsban
is. Az énekesmadár vagy a medencéjében úszkáló aranyhal még többet hordoz magában e
végtelen misztériumból. Ám Istenhez az emberi lélek áll a legközelebb. Ezért egyesülhetünk a
nagy életmisztériummal. Sőt, néhány kivételes pillanatban akár úgy is érezhetjük, hogy mi
magunk vagyunk az isteni misztérium.
Mindeddig ez a rész volt a leginkább kábulatba ejtő, ugyanakkor a lét legegyszerűbb
megfogalmazása is. Minden egy, és ez az Egy az az isteni misztérium, amelynek
valamennyien részesei vagyunk.
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Szó sem volt arról, hogy bárkinek is hinnie kell ebben. Egyszerűen így van, gondolta
Hilde. Így azután mindenki azt képzeli az „isteni” fogalmába, amit csak akar.
Továbblapozott. A következő fejezet arról szólt, hogy Sofie és Jorunn a május 17-re
virradó éjszakát az erdőben tölti. Elmennek az Őrnagy-kunyhóhoz is…
Hilde addig fel sem állt, amíg jó néhány oldalt el nem olvasott a fejezetből. Utána
izgatottan fel s alá járkált a szobában, hóna alatt a vastag irattartóval.
Ez volt a legmerészebb gondolat, amivel eddig találkozott. Édesapja úgy intézi, hogy a két
lány megtalálja a kunyhóban azokat a képeslapokat, amelyeket május első felében küldött
leányának. És a másolatok megegyeztek az eredetikkel. Hilde ezeket a képeslapokat gyakran
kétszer-háromszor is elolvasta. Most is emlékezett minden egyes szóra.
Kedves Hilde! Annyira nehezen viselem ezt a sok titokzatoskodást a születésnapod körül,
hogy néha már közel állok ahhoz, hogy fölhívjalak, és mindent elmeséljek neked . A titok
egyre nagyobb, s ezért mind nehezebb magamban tartani…
Sofie újabb levelet kapott Albertótól. Zsidókról és görögökről meg e két kultúrkörről írt
benne. Hilde boldog volt, hogy ilyen nagy látószögből szemlélheti a történelmet. Ilyesmiről
eddig egy szó sem esett az iskolában. Csupán részleteket ismertek meg, utána pedig újabb
részleteket. Mire a végére ért a levélnek, rádöbbent, hogy édesapja Jézus és a kereszténység új
szemléletével ajándékozta meg.
Tetszett neki a Goethétől kölcsönzött idézet, miszerint „Aki háromezer éve /Nem vezeti
számadását, / Ostobán, sötétben élje / Napjainak vonulását.”
A következő fejezet úgy indul, hogy egy papír Sofie-ék konyhaablakához csapódik.
Természetesen ez is a Hildének szánt üdvözlőlapok egyike.
Kedves Hilde! Nem tudom, tart-e még a születésnapi ünneplés, amikor kézhez kapod ezt a
képeslapot. Mindenesetre remélem, hogy igen, és nem a nagy nap után kapod meg. Sofie
számára egy vagy két hét nem biztos, hogy nekünk is ugyanennyi időt jelent. Szent Iván napján
érkezem haza. Majd együtt üldögélünk a lugasban, és nézzük a tengert. Sok mindenről kell
beszélgetnünk...
Ezek után csörgött a telefon. Alberto jelentkezett. Sofie most először beszélt vele.
– Olyan ez, mint egy háborús kihívás.
– Én inkább szellemi küzdelemnek nevezném. Fel kell keltenünk Hilde figyelmét, és meg
kell próbálnunk átállítani őt a mi oldalunkra, mielőtt édesapja visszaérkezne Lillesandba.
Azután Sofie találkozott a középkori barátcsuhába öltözött Alberto Knoxszal az 1100-as
évekből származó ódon templomban.
A templom. Hilde az órájára nézett. Negyed kettő… teljesen megfeledkezett az időről.
Talán nem olyan nagy bűn, ha az ember éppen a születésnapján lóg a templomból.
Egyébként is kezdett elege lenni a születésnapi felhajtásból. Már eddig is túl sok gratulációt
gyűjtött be magának. Nem mintha hiányzott volna neki.
Amúgy is hamarosan végig kell hallgatnia egy hosszú prédikációt. Albertónak nem esett
nehezére beleélnie magát a pap szerepébe.
Olvasott Sophiáról, aki látomásaiban megjelent Hildegardnak. Újból elővette a lexikont, de
ez alkalommal semmit nem talált sem az egyikről, sem a másikról. Hát nem jellemző, hogy
amint egy nőről vagy nőkkel kapcsolatos dolgokról van szó, a lexikon olyan néma, akár egy
holdkráter? Csak nem a férfiegyesület buzgó tagjai cenzúrázták a lexikont?
Hildegard von Bingen prédikátor, író, orvos, botanikus és természettudós volt. „Az ő alakja
kiváló példa arra, hogy a középkorban leginkább a nőkre volt jellemző a gyakorlatias, így a
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tudományos szemlélet.” Persze a könyvklub lexikonában egy sort sem írnak róla.
Szégyellhetik magukat!
Hilde még soha nem hallott arról, hogy Istennek van egy „női oldala”, „anyai természete”
is. Sophiának hívták, de őt sem találták említésre méltónak a lexikonban.
Ott a „Sophia” címszónál csak a konstantinápolyi Sophia-templomról olvashatott. „Hagia
Sophia” a pontos neve, ami „szent bölcsességet” jelent. Fővárost és számos királynőt
neveztek el e „bölcsesség” nyomán, de arról egy szót sem szóltak, hogy eredete mire
vezethető vissza. Ez bizony cenzúra!
Egyébként az igaz volt, hogy Sofie megmutatkozott Hilde „belső énje” számára. Végig úgy
érezte, hogy nem nehéz maga elé képzelnie a fekete hajú kislányt…
Amikor Sofie hazaért a Mária-templomból, ahol szinte az egész éjszakát töltötte, odaállt a
rézkeretes tükör elé, amit még a kunyhóból hozott magával.
Jól látta saját sápadt arcát és fekete haját, amellyel semmit sem lehetett kezdeni, csak úgy
hordani, amilyenre a természet megalkotta. És e mögött az arc mögött ott kísértett a másik
kislány arca.
Az idegen lány néhányszor határozottan rákacsintott, mintha jelezni szerette volna, hogy
valóban létezik itt, a másik oldalon. A jelenés csak néhány másodpercig tartott, és már el is
tűnt.
Hányszor állt ő maga is ugyanígy a tükör előtt, valaki más arcát kutatva benne? De apa
honnan tudhatta ezt? És hát ő nem éppen egy fekete hajú nőt keresett a tükörben?
Dédnagymama végül is egy cigányasszonytól vette…
Keze megremegett, ahogy a vastag irattartót fogta. Érezte, hogy Sofie valóban létezik,
valahol legbelül „a másik oldalon”.
A regény ahhoz a részhez ért, amikor Sofie Hildéről és Bjerkelyről álmodik. Hilde sem
nem hallotta, sem nem látta őt. De ekkor… nos, ekkor Sofie megtalálta Hilde aranykeresztjét
a móló deszkáin. És az aranykereszt, hátoldalán Hilde monogramjával és a lánccal együtt,
Sofie ágyában hevert, mire a kislány felébredt álmából!
Hilde eltűnődött. Csak nem veszítette el az aranykeresztet is? Odament a komódhoz, és
elővette ékszeres dobozát. Az aranykereszt, apai nagyanyja keresztelői ajándéka, eltűnt!
Hát ezt is sikerült elszórnia. Bizony, bizony! De honnan szerzett tudomást erről apa, ha
Hilde még csak nem is sejtette?
És ez még mindig nem minden. Sofie bizonyára arról álmodott hogy Hilde édesapja
hazajön Libanonból. De addig még hátravan egy egész hét. Csak nem valami profetikus álmot
látott Sofie? Csak nem arra gondolt édesapja, hogy amikor majd hazajön, valamiképpen ott
lesz Sofie is? Hiszen írt valami olyasmit, hogy Hilde új barátnőre tesz szert…
Egy határozott, de rövid látomásban Hilde számára világossá vált, hogy Sofie több, mint
papír és nyomdafesték. Sofie létezik.
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Felvilágosodás
…a tűkészítéstől az ágyútöltés módjáig.
Amikor Hilde a reneszánszról szóló részhez érkezett, meghallotta, hogy édesanyja kinyitja
a bejárati ajtót. Hilde az órájára nézett. Négy óra volt.
Anyja felszaladt a lépcsőn, és belépett a szobába.
– Nem voltál templomban?
– De igen.
– No de… mi volt rajtad?
– Amiben most vagyok.
– Hálóing?
– Tudod… a Mária-templomban voltam.
– Mária-templomban?
– Egy régi középkori kőtemplomban.
– Hilde!
A kislány letette az irattartót, és anyjára nézett.
– Megfeledkeztem az időről, anya. Szörnyen sajnálom, de tudod, valami nagyon
izgalmasat olvastam.
Édesanyja elnevette magát.
– Ez tényleg mágikus könyv – fűzte hozzá Hilde.
– Igen, igen. És még egyszer gratulálok, Hilde!
– Inkább ne. Már épp elég gratulációt kaptam!
– Én nem emlékszem, hogy annyiszor… lepihenek egy kicsit, utána pedig nekilátok a
vacsorafőzésnek. Vettem epret is. Remélem, minden ízleni fog.
– Én addig olvasok.
Édesanyja lement a lépcsőn, Hilde pedig folytatta az olvasást.
Sofie követte Hermészt végig a városon. A lépcsőházban egy újabb libanoni képeslapra
akadt. Ezt is június 15-re dátumozták.
Hilde végre megértette, milyen rendszer alapján keltezte apja a képeslapokat. Azok,
amelyeken június 15. előtti dátum volt, azoknak a képeslapoknak a másolatai, amelyeket
Hilde már korábban megkapott. Ám a június 15-re keltezetteket csak most olvashatta a
regényben.
Kedves Hilde! Sofie éppen a filozófiatanár háza felé tart. Már majdnem tizenöt éves, te
viszont már tegnap betöltötted a tizenötöt. Vagy csak ma fogod betölteni, Hildus? Ha csak ma
van a születésnapod, akkor már bizonyára nagyon későre jár. Persze az óráink nem mindig
ugyanazt az időt mutatják.
Hilde elolvasta mindazt, amit Alberto a reneszánszról és az új tudományról mesélt, majd az
1600-as évek racionalistái és a brit empiristák következtek.
Mindig beleremegett, amikor az elbeszélésben újabb képeslapokra és gratulációkra akadt.
Az üdvözletek a legfurcsább módon jutottak el hozzá, dolgozatfüzetből estek ki, egy banán
héjának belső oldalán bukkantak fel, sőt belopakodtak egy számítógép rendszerébe is. Apja
minden nehézség nélkül „elszólásokra” bírta Albertót, aki Sofie-t ilyenkor Hildének nevezte.
Mindennek a teteje persze az volt, amikor Hermész mondta el a jókívánságot: „Boldog
születésnapot, Hilde!”
Hilde is osztotta Alberto véleményét, hogy apja túl messzire ment, amikor Istennel, az
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isteni gondviseléssel hasonlította össze magát. Utána azon töprengett, hogy akkor most
valójában ki is az, akivel egyetért. Végül is édesapja adta Alberto szájába a vádló – azaz
önvádló – mondatot. Némi tűnődés után úgy gondolta, nem is olyan butaság, hogy magát
Istenhez hasonlította. Hiszen édesapja már-már mindenható Isten Sofie világában.
Amikor Alberto Berkeleyhez és filozófiájának ismertetéséhez ért, Hilde legalább olyan
izgatott volt, mint Sofie. Most mi lesz? Minden jel arra mutatott, hogy valami történni fog, ha
ehhez a filozófushoz érnek, aki – ahogy Hilde a lexikonban már előre elolvasta – tagadta az
emberi tudaton kívüli anyagi világ létezését.
Előbb még álldogáltak az ablaknál, ahonnan észrevették, hogy Hilde édesapja egy
repülőgép húzta szalagon küldi újabb gratulációit. A város felett „sötét fellegek
gomolyogtak”.
„Lenni vagy nem lenni”, bizony nem csupán ez itt a kérdés. Hanem az is, „micsodák” vagyunk.
Hús-vér emberek? Valódi dolgokból áll a világunk, vagy tudatunk zár magába bennünket?

Hildét egyáltalán nem lepte meg, hogy Sofie a körmét rágta. Neki ugyan nem volt ilyen
rossz szokása, de most ő sem érezte magát a helyzet magaslatán.
És egyszer csak azt olvasta: „...számunkra ez az »akarat vagy szellem«, amely »áthat
mindent«, akár Hilde édesapja is lehet”.
– Gondolod, hogy számunkra olyan, mint egy Isten?
– Nem restellem bevallani. Ő viszont szégyellheti magát? – És Hilde?
– Hilde egy angyal, Sofie.
– Angyal?
– Hilde az, akihez ez a bizonyos „szellem” szólni akar.
Ezzel Sofie otthagyta Albertót, és kirohant a viharba. Teljességgel lehetetlen, hogy ez
ugyanaz a vihar lett volna, ami Nyírfaliget fölött tombolt az éjjel, csupán néhány órával
azután, hogy Sofie keresztülrohant a városon.
„Holnap születésnapom van. Hát nem különösen szörnyű, hogy éppen akkor kell belátnom,
hogy az élet csak álom, amikor tizenöt éves leszek? Ez legalább olyan, mintha nyernék
egymilliót, azután egyszerre, még a hatalmas nyeremény kifizetése előtt rá kellene jönnöm,
hogy csak álmodtam az egészet.”
A kislány keresztülfutott a sportpályán. Hamarosan észrevette, hogy valaki szalad vele
szemben. Az édesanyja volt. A város felett vad villámok cikáztak.
Amikor találkoztak, anyja átkarolta.
– Mi történik velünk, gyermekem?
– Nem tudom – zokogta Sofie. – Mintha rossz álom lenne az egész.
Hilde szétmaszatolt az arcán egy könnycseppet. „To be or not to be – that is the question.”
Az irattartót az ágyra dobta, majd felkelt. Ide-oda járkált. Végül megállt a rézkeretes tükör
előtt. Nem is mozdult onnan, míg édesanyja fel nem jött érte, hogy vacsorázni hívja. Amikor
anyja bekopogott, Hildének fogalma sem volt róla, mióta állhat ott. Egyvalamiben viszont
teljesen bizonyos volt, tükörképe visszakacsintott rá, mégpedig mind a két szemével.
Vacsora alatt igyekezett úgy viselkedni, mint aki rettenetesen boldog a születésnapja és az
ünneplés miatt, ám közben mindvégig Sofie-ra és Albertóra gondolt.
Mi történik velük most, hogy rájöttek, Hilde édesapja dönt mindenről? De mi az, hogy
rájöttek? Hiszen maguktól nem jöhettek rá semmire, csak apa vezetheti rá őket bármire is.
Akkor is ugyanaz a probléma, miután Sofie és Alberto „rájött” az összefüggésekre, ezzel már
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útjuk végéhez közelednek.
Éppen egy jókora főtt krumplit préselt a szájába, amikor megvilágosodott előtte, hogy talán
ugyanez érvényes az ő világára is. Az emberek egyre közelebb jutnak a természeti törvények
megértéséhez. Folytatódhat-e tovább a történelem, ha a filozófia és a tudomány nagy
kirakójátékában az utolsó darabok is a helyükre kerültek? Vagy történelme vége felé
közeledne az emberiség? Bizonyára van összefüggés a gondolat és a tudomány fejlődése,
valamint az üvegházhatás és a felégetett őserdők között. Talán nem is akkora butaság az
ember tudásvágyát „bűnbeesésnek” nevezni?
A kérdés olyan gigantikusnak és riasztónak tűnt, hogy Hilde igyekezett azonnal elfelejteni.
Nyilván jobban értene már mindent, ha tovább olvasta volna édesapja születésnapi ajándékát.
– „Mondd, mit kívánsz még?” – énekelte édesanyja, amikor már a fagylaltot és az olasz
epret is megették. – Csináljuk azt, amihez kedved van.
– Tudom, hogy furcsán hangzik, de leginkább ahhoz lenne kedvem, hogy apa ajándékát
olvassam tovább.
– Csak vigyázz, nehogy teljesen megbolondítson.
– Nem, dehogy.
– Esetleg ehetnénk egy pizzát a Derrick alatt.
– Esetleg…
Hildének eszébe jutottak Sofie és édesanyja beszélgetései. Lehet, hogy apja némileg
édesanyjáról mintázta Sofie anyját? Mindenesetre elhatározta, hogy nem hozza szóba a fehér
nyulat, amit az univerzum bűvészcilinderéből húznak elő, legalábbis ma nem.
– Egyébként… – kezdett bele, amikor felállt.
– Igen?
– Nem találom az aranykeresztemet. Édesanyja titokzatosan rápillantott.
– Néhány hete akadtam rá a mólónál. Valahogy elszórtad, te kis slendrián!
– Említetted apának?
– Nem emlékszem. De minden bizonnyal…
– És most hol van?
Édesanyja kiment, hogy elővegye saját ékszeres dobozát. Hilde hallotta, amint anyja
csodálkozva felkiált a hálószobában. Pár perc múlva megjelent az ajtóban.
– Furcsa, de most valahogy nem találom.
– Sejtettem.
Átölelte édesanyját, majd eltűnt padlásszobájában. Végre! Folytathatja Sofie és Alberto
történetének olvasását. Ölében a vastag irattartóval hanyatt feküdt az ágyon.
Sofie másnap reggel arra ébredt, hogy édesanyja ott áll a szobában. Kezében tálca, telistele ajándékokkal. Egy üres gyümölcslés üvegbe pedig beletett egy zászlót.
– Boldog születésnapot, Sofie!
Sofie megdörzsölte a szemét. Megpróbált visszaemlékezni arra, ami tegnap történt, ám
néhány emlékfoszlányon kívül semmit nem tudott felidézni. Volt egy emlékképe Albertóról,
egy másik Hildéről és az őrnagyról. Újabb töredékekből összeállt Berkeley képe, a többiből
pedig Bjerkely, azaz Nyírfaliget. Legkevésbé a vihart tudta felidézni. Mintha kisebb idegösszeroppanása lett volna. Édesanyja befektette az ágyba, akár egy kisgyereket, és megitatta
egy pohár mézes tejjel. Utána úgy aludt, mint akit fejbe vertek.
– Azt hiszem, mégiscsak élek – dadogta most.
– Hát persze, hogy élsz. Ma van a születésnapod. Tizenöt éves vagy, Sofie.
– Biztos vagy benne?
– Tökéletesen. Miért ne emlékezne egy anya egyetlen gyermeke születésnapjára? 1975.
június 15., fél kettő. Ez volt életem legboldogabb pillanata.
– Tényleg biztos, hogy nem álom volt az egész?
– Mindenesetre nem lehet olyan rossz álom vajas zsömlére, narancslére és egy csomó
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ajándékra ébredni – mondta édesanyja, és fogta, letette az ajándékokkal teli tálcát az asztalra,
majd eltűnt egy pillanatra.
Amikor visszatért, újabb tálca volt a kezében. Ezen voltak a zsömlék és a narancslé. Sofie
elé tette az ágyra.
Végre ismét igazi születésnapi reggel volt. Kicsomagolták az ajándékokat, és édesanyja
felidézte a tizenöt évvel ezelőtti napot, amikor megérezte az első fájásokat. Édesanyjától
teniszütőt kapott. Sofie még soha nem teniszezett, bár volt a közelükben, néhány percnyire a
Lóhere utcától egy szabadtéri teniszpálya. Édesapjától egy kis tévét kapott, amelybe még egy
URH-rádiót is beépítettek. Képernyője nem volt nagyobb egy szokványos, öreg nagynéniket,
nagybácsikat és barátokat ábrázoló, régi fénykép méreténél.
Kis idő múlva megszólalt az édesanyja.
– Kivegyek egy nap szabadságot?
– Nem. Miért?
– Hát, mert olyan zavarodott voltál tegnap este. Ha ez tovább folytatódik, kénytelenek
leszünk pszichológushoz fordulni.
– Azt igazán megspórolhatod magadnak.
– A vihar vagy ez az Alberto volt az oka az egésznek?
– És veled mi volt tegnap? Emlékszem, azt mondtad: „Mi történik velünk, gyermekem?”
– Tudod, csak eszembe jutott, hogy furcsa idegenekkel mászkálsz a városban. Lehet, hogy
minden az én hibám…
– Senki nem hibás semmiben. Egyszerűen csak arról van szó, hogy filozófiaórákat veszek
szabadidőmben. Menj csak nyugodtan dolgozni. Tízre megyek az iskolába. Csak a
bizonyítványokat osztják, és utána semmi dolgunk.
– Sejted, milyen jegyeket kapsz?
– Hát, mindenesetre több jeles lesz benne, mint a karácsonyiban.
Alighogy édesanyja becsukta maga után az ajtót, megszólalt a telefon.
– Sofie Amundsen.
– Itt Alberto. – Á…
– Őrnagyunk tegnap igazán nem sajnálta a lőport.
– Nem értem, mire célzói.
– A viharra, Sofie. A viharra.
– Sejtelmem sincs, mit gondoljak az egészről.
– A kételkedés igazi filozófusi erény. Büszke vagyok rád, mi mindent megtanultál ilyen
rövid idő alatt.
– Nagyon félek, hogy semmi nem valódi.
– Amit érzel, egzisztenciális félelemnek nevezik, amely rendszerint az új ismeretekhez
vezető átmenet velejárója.
– Azt hiszem, egy kis szünetre lenne szükségem.
– Tele van a hócipőd?
Sofie nevetett. Alberto folytatta.
– Azt hiszem, nem kell felfüggesztenünk a tanfolyamot. Szent Iván napjáig be kell
fejeznünk. Ebben van minden reményem.
– Miféle reményről beszélsz?
– Kényelmesen ülsz? Mert azt hiszem, némi időre lesz szükségünk.
– Igen, kényelmesen.
– Emlékszel Descartes-ra?
– „Gondolkodom, tehát vagyok.”
– Jelenlegi kételkedésünknek köszönhetően, pillanatnyilag a puszta földön állunk. Még
csak azt sem mondhatjuk el magunkról, hogy gondolkodunk. Esetleg kiderülhet, hogy mi
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magunk gondolatok vagyunk, ami viszont egészen más, mintha gondolkodnánk. Jó okunk van
azt hinni, hogy Hilde édesapja talált ki bennünket, hogy leányát velünk szórakoztassa
születésnapján Lillesandban. Figyelsz?
– Igen…
– Csakhogy ebben van némi önellentmondás. Ha csakugyan „kitaláltak” bennünket, akkor
semmi jogunk ahhoz, hogy bármit is „higgyünk”. Akkor ez a telefonbeszélgetés nem más,
mint kitaláció, önáltatás.
– Szabad akaratunkról nem is beszélve. Ezek szerint az őrnagy tervezi meg
cselekedeteinket. Úgyhogy akár le is tehetjük a telefont.
– Nem. Kicsit leegyszerűsítetted a dolgokat.
– Azért ezt elmagyarázhatnád!
– Szerinted az ember képes mindent megtervezni, amiről álmodni fog? Elképzelhető, hogy
Hilde édesapja tökéletesen tisztában van mindennel, amit teszünk. Mindentudása elől legalább
olyan nehéz menekülni, mint saját árnyékunktól elfutni. Az viszont egyáltalán nem biztos,
hogy őrnagyunk előre mindent pontosan megtervezett. És itt jön az én tervem. Lehetséges,
hogy most – azaz ihletett pillanatában – éppen nem tervez semmit. És az ilyen pillanatokban
előfordulhat, hogy saját magunk irányítjuk cselekedeteinket. A mi kezdeményezéseinket
természetesen sokkal kisebb számú impulzus táplálja, mint őrnagyunk kezdeményezéseit. Mi
szinte tökéletesen védtelenek vagyunk a külső viszonyokkal szemben. Itt beszélő kutyákra,
légcsavaros, születésnapi üzeneteket hordozó repülőgépekre, feliratozott banánhéjakra és
előre megrendelt viharokra gondolok. De nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy mi is
rendelkezünk akarattal, ha mégoly gyengével is.
– Hogyan lehetséges ez?
– Az őrnagy természetesen mindenről tud, ami saját kis világunkban történik. Csakhogy ez
nem jelenti azt, hogy mindenható. Meg kell próbálnunk a saját életünket élni, amikor nem
figyel ránk.
– Azt hiszem, értem, mire gondolsz.
– Képzeld el, micsoda teljesítmény lenne, ha sikerülne kicseleznünk őt, és a saját
szakállunkra tennénk valamit. Olyasmit, amit őrnagyunk még csak észre sem venne.
– Ugyan, hogy lehetséges ez, ha még csak nem is létezünk?
– Ki mondta, hogy nem létezünk? Nem az kérdéses, létezünk-e, hanem, hogy mik és kik
vagyunk. Még az sem foszthat meg minket kicsiny létünktől, ha kiderül, hogy csak
impulzusok vagyunk őrnagyunk meghasadt tudatában.
– És szabad akaratunktól sem?
– Ezen tűnődöm, Sofie.
– No és azt hiszed, hogy Hilde édesapja nem tud a te tűnődéseidről?
– Dehogyisnem. Ám a tervvel magával nincs tisztában. Csak egy arkhimédészi pontra van
szükségem.
– Arkhimédészi pontra?
– Arkhimédész hellenisztikus tudós volt. „Adjatok nekem egy pontot – mondta –, és én
kifordítom helyéből a világot.” Ez lesz az a pont, amely lehetővé teszi számunkra, hogy
kilépjünk az őrnagy belső világából.
– Nem lesz könnyű vállalkozás.
– Csakhogy addig nem próbálkozhatunk, amíg nem fejeztük be a filozófia-tanfolyamot.
Addig szorosan a markában tart bennünket. Bizonyára azt a feladatot szánta nekem, hogy a
századokon át barangolva, mutassam be neked a filozófia fejlődését napjainkig. Már csak
néhány napunk van hátra, és itt az utazás napja, az őrnagy repülőre száll valahol a KözelKeleten. Még mielőtt Bjerkelybe érkezne, ki kell szabadulnunk ragacsos képzeletéből. Ha
addig nem sikerül, mindennek vége, vesztettünk.
– Most rám ijesztettél…
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– Először is szeretnék elmondani neked néhány igen fontos dolgot a francia
felvilágosodásról. Utána, még mielőtt belefognánk a romantika tanulmányozásába, nagy
vonalakban megismerkedünk Kant filozófiájával. Aztán Hegel következik, a filozófia egyik
fontos sarokköve. És nem kerülhetjük ki Kierkegaard felháborodott leszámolását a hegeliánus
filozófiával sem. Szólnunk kell majd néhány szót Marxról, Darwinról és Freudról. Ha még
sikerül néhány mondatot ejtenünk Sartre-ról és az egzisztencializmusról, beindíthatjuk a
tervünket.
– Elég sok munkánk lesz ezen a héten.
– Éppen ezért azonnal neki kell látnunk. El tudnál jönni most rögtön?
– Iskolába kell mennem. Ünnepelünk egy kicsit az osztálytársaimmal, és megkapjuk a
bizonyítványunkat.
– Hagyd a csudába az egészet! Ha amúgy is csak az őrnagy tudatában létezünk, pusztán
érzéki csalódás lenne, hogy ízlik az ünnepségen megivott narancslé és a többi finomság.
– És mi lesz a bizonyítványommal…?
– Sofie, most vagy a csodálatos világmindenségben élsz, a több milliárdnyi galaxis egyik
bolygójának apró részeként, vagy pedig nem vagy más, mint egy őrnagy tudatában működő
elektromágneses impulzus. Akkor meg minek neked a bizonyítvány? Szégyellhetned magad!
– Bocs.
– Mi lenne, ha találkozásunk előtt mégiscsak beugranál az iskolába? A végén még rossz
benyomást tennél Hildére azzal, hogy az utolsó nap lógsz az iskolából. Ő minden bizonnyal
még az utolsó nap is elmegy az iskolába, hiszen Hilde angyal.
– Akkor rögtön suli után nálad leszek.
– Gyere inkább az Őrnagy-kunyhóhoz.
– Az Őrnagy-kunyhóhoz?
– …klikk!
Hilde ölébe ejtette a vastag irattartót. Úgy látszik, apja még arra is képes volt, hogy
lelkiismeret-furdalást ébresszen benne az ellógott utolsó nap miatt.
Érdekelte, vajon Alberto milyen tervvel fog előhozakodni. Nézze meg a történet utolsó
oldalát? Nem, az igazán nem lenne tisztességes. Inkább siet, hogy mielőbb a történet végére
érjen.
Egy ponton igaza lehet Albertónak. Az csak a dolog egyik oldala, hogy édesapjának
rálátása van mindenre, ami Sofie-val és Albertóval történik. Ám írás közben biztos, hogy nem
tud mindenről, ami történni fog. Esetleg a nagy sietségben nem fedez fel valamit, csak akkor,
amikor már lejegyezte. És ez az „esetleg” Sofie és Alberto kicsinyke szabadsága.
Hilde megint, szinte határozottan érezte, hogy Sofie és Alberto valóságosan létezik. Még
ha a felszín csendes is, ez nem jelenti azt, hogy a mélyben sem készül semmi, gondolta.
De miért jutott ez egyáltalán az eszébe?
Benne is készülőfélben volt valami.
Az iskolában Sofie-t úgy fogadták, ahogy az egy születésnapját ünneplő gyereknek kijár.
Már az elején volt némi kavarodás a bizonyítványokkal és a narancsleves üvegekkel. Ezek
után Sofie is több figyelmet kapott.
Miután tanáraik jókívánságai kíséretében végre elbocsátották őket, Sofie nagy lendülettel
indult hazafelé. Jorunn szerette volna utolérni, de Sofie visszakiabálta, hogy valami
halaszthatatlan dolga van otthon.
A postaládában két Libanonban feladott képeslap hevert. Mindkettőre ugyanazt írták:
„HAPPY BIRTHDAY – 15 YEARS”. Előre nyomtatott képeslapok voltak.
Az egyiken ez állt: „Hilde Möller Knag, C/O Sofie Amundsen”. A másikat viszont maga
Sofie kapta. A képeslapokat ugyanaznap, június 15-én bélyegezték.
Sofie előbb saját képeslapját olvasta el.
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Kedves Sofie Amundsen! Szeretnék neked is minden jót kívánni. Sok boldogságot, Sofie!
Köszönök mindent, amit eddig Hildéért tettél.
Üdvözletét küldi Albert Knag őrnagy.
Sofie nem tudta, mire vélje az egészet. Hilde édesapja képeslapot küldött neki. Kicsit talán
meg is hatódott. Elolvasta a Hildének címzett képeslapot is.
Kedves Hildus! Nem tudom, éjszaka vagy nappal van-e most Lillesandban. De egyszer már
említettem, hogy ennek igazán semmi jelentősége. Ismerve téged, még nincs késő egy utolsó
vagy utolsó előtti gratulációhoz. Azért ne maradj fenn túlsókéig! Alberto nemsokára a francia
felvilágosodás eszméiről fog beszélni. Hét pontban foglalja majd össze gondolatait. Íme a hét
pont:
1. lázadás a tekintély ellen
2. racionalizmus
3. a felvilágosodás alapgondolata
4. kultúroptímizmus
5. vissza a természethez
6. humanizált kereszténység
7. emberi jogok
Ezek szerint egy percre sem veszi le róluk a szemét. Sofie kinyitotta a bejárati ajtót, s
bizonyítványát, benne a jelesekkel, a konyhaasztalra tette. Utána fogta magát, és a bozótoson
át eltűnt az erdei ösvényen.
Ismét át kellett eveznie a kis tavon. Alberto a ház lépcsőjén üldögélt, amikor a kislány
megérkezett. Intett neki, hogy foglaljon helyet mellette.
Az idő igazán szép volt, bár néha egy-egy hideg fuvallat szállt feléjük a tó felől. Mintha a
természet még mindig nem tért volna magához a vihar után.
– Vágjunk bele – szólalt meg végül Alberto. – Hume után a következő nagy rendszeralkotó
filozófus a német Kant volt. A XVIII. században Franciaország is sok jeles gondolkodóval
büszkélkedhetett. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a XVIII. század elején Anglia volt a filozófiai
élet központja, a század közepén Franciaország, a végén pedig Németország.
– Nyugatról keletre tolódott tehát.
– Pontosan. Szeretnék kiemelni néhány gondolatot, amely közös a francia felvilágosodás
legtöbb gondolkodójánál. Olyan jelentős nevekről van szó, mint Montesquieu, Voltaire,
Rousseau és még jó néhányan. Hét pontban foglaltam össze, amit el szeretnék mondani.
– Fájdalom, de én ezzel már tisztában vagyok.
Sofie a filozófus elé tette az őrnagy képeslapját. Alberto nagyot sóhajtott.
– Ettől igazán megkímélhetett volna… Szóval az első pont a „lázadás a tekintély ellen”. A
francia felvilágosodás gondolkodói közül sokan jártak Angliában, amely sok tekintetben
szabadabb ország volt, mint hazájuk. Elkápráztatta őket az angol természettudomány
fejlődése, különösen Newton tanításai és univerzális fizikája. De a brit filozófia, elsősorban
Locke politikai nézetei is nagy hatást gyakoroltak rájuk. Franciaországban felvették a harcot a
tekintélyek ellen. Úgy vélték, kételkedni kell a ránk hagyományozott régi igazságokban.
Szerintük az egyénnek magának kell megtalálnia a választ minden kérdésre. E tekintetben
fontos szerepe volt a descartes-i módszernek.
– Mivel ő az alapoktól akart felépíteni mindent.
– Pontosan. A régi tekintélyek elleni lázadás egyet jelentett azzal, hogy szembefordultak a
király, az egyház és a nemesség hatalmával. A XVIII. századi Franciaországban sokkal
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erősebbek voltak ezek az intézmények, mint a korabeli Angliában.
– És akkor jött a forradalom.
– 1789-ben. Az új gondolatok azonban már korábban elterjedtek. Következő pontunk a
„racionalizmus”.
– Azt hittem, Hume-mal véget ért a racionalizmus!
– Először is Hume 1776-ban halt meg, körülbelül húsz évvel Montesquieu és csak két
évvel Voltaire és Rousseau után, akik mindketten 1778-ban haltak meg. Ám mind a hárman
jártak Angliában, így jól ismerhették Locke filozófiáját. Talán emlékszel arra, hogy Locke
nem volt következetes empirista. Hiszen úgy tartotta, hogy mind az Istenben való hit, mind
pedig bizonyos erkölcsi normák eleve léteznek az emberi tudatban. A francia felvilágosodás
filozófiájának is ez az alapja.
– Egyszer már említetted, hogy a franciák mindig is racionálisabb gondolkodók voltak,
mint a britek.
– E különbség egészen a középkorig vezethető vissza. Amit az angol nyelv „common
sense”-ként fogalmaz meg, azt a francia az „evidence” szóval fejezi ki. Az angol kifejezés
fordítása „közös tapasztalat”, míg a franciáé „ami magától értetődő”, mármint az ész számára.
– Aha.
– Akárcsak az ókori humanisták, Szókratész és a sztoikusok, a francia felvilágosodás
legtöbb filozófusa is megingathatatlanul hisz az emberi értelemben. E jellegzetes vonása miatt
sokan egész egyszerűen a francia felvilágosodásra használják a „racionalizmus” fogalmát. Az
új természettudomány már fényt derített arra, hogy a természet ésszerű felépítésű. A francia
felvilágosult gondolkodók azt tekintették feladatuknak, hogy megvessék egy olyan morál,
vallás és etika alapjait, amely összhangban van a megváltoztathatatlan emberi értelemmel. Ez
vezetett a felvilágosodás gondolatához.
– És ez a harmadik pont.
– Nem maradt más hátra, mint a nép széles rétegeinek „felvilágosítása”, ami egyben egy
jobb társadalmi berendezkedés alapjául is szolgálhat. Szerintük az ínség és az elnyomás a
tudatlanság és a babona következménye. Éppen ezért szenteltek nagyfigyelmet mind a
gyermekek, mind pedig a nép nevelésének. Nem véletlen tehát, hogy a pedagógia mint önálló
tudomány a felvilágosodás korában jött létre.
– Az iskolarendszer kialakulása a középkorig, a pedagógiáé a felvilágosodásig nyúlik
vissza.
– Ahogy mondod. A felvilágosodás jellemző teljesítménye egy hatalmas lexikonsorozat, az
úgynevezett Enciklopédia, amely 28 kötetből áll, és 1751-től 1772-ig készült, az összes
felvilágosult filozófus közreműködésével. „E műben minden megtalálható – mondogatták –, a
tű készítésétől az ágyútöltés módjáig.”
– A következő pont a „kultúroptimizmus”.
– Lennél szíves félretenni azt a képeslapot, amíg beszélek?
– Bocsánat.
– Ha az ember az értelmét csiszolja, és bővíti ismereteit, képes lesz előbbre lépni, vélték a
felvilágosodás filozófusai. Idő kérdése csupán, hogy az ésszerűtlenség és a tudatlanság
meghajoljon a „felvilágosult” ember előtt. Ez a gondolat még néhány évtizede is igen nagy
népszerűségnek örvendett Nyugat-Európában. Ma már nem vagyunk feltétlenül biztosak
abban, hogy a „fejlődés” egyértelműen „jó”. Persze a „civilizáció” kritikáját már a
felvilágosodás filozófusai megalkották. Felhívták a figyelmet arra, hogy „a természeti népek”
egészségesebbek és boldogabbak az európaiaknál, egészen egyszerűen azért, mert nem
„civilizáltak”. Rousseau-tól származik a „Vissza a természethez” gondolata. A természet
ugyanis jó, és az emberek természetüknél fogva jók. A rossz a társadalomban rejlik. Rousseau
úgy vélte, hogy a gyermekeket, amíg lehet, meg kell hagynunk „természetes”
ártatlanságukban. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a gyermekkor önálló értékként való beállítása a
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felvilágosodáshoz kötődik. Korábban a gyermekkort a felnőttkori életre való felkészülésnek
tekintették. Holott emberek vagyunk, saját életünket éljük a Földön, gyermekként is.
– Azt hiszem, ezzel egyetértek.
– Hasonlóan „természetessé” kellene tenni a vallásokat is.
– És ezt hogyan képzelték el?
– A vallást is az ember „természetes” eszével kellene összhangba hozni. Sokan küzdöttek
az úgynevezett humanizált kereszténységért. Ezzel elérkeztünk a lista hatodik pontjához.
Voltak néhányan, akik következetes materialistának vallották magukat, vagyis nem hittek
Istenben. Ám a felvilágosodás legtöbb gondolkodója úgy vélte, értelmetlen Isten nélkül
elképzelni a világot. Ahhoz túlságosan ésszerűen van berendezve. Newton is hasonló
nézeteket vallott. Éppily ésszerűnek tűnt hinni a lélek halhatatlanságában is. A lélek
halhatatlanságának kérdését ők is, akárcsak Descartes, inkább az értelemhez kapcsolható,
mint hitbéli problémának tekintették.
– Azért ez nagyon érdekes. Számomra ez jellegzetesen olyasvalami, amiben hiszek, nem
pedig észérvekkel akarom bebizonyítani.
– De te nem az 1700-as években élsz. A felvilágosodás filozófusai úgy vélték, hogy Jézus
egyszerű tanításáról le kell hántani az összes értelmetlen dogmát és hittételt, amely a
kereszténység története folyamán rárakódott.
– Csatlakozom!
– Igen sokan a deizmus hívének vallották magukat.
– Erről többet is mondhatnál!
– A „deizmus” olyan felfogást takar, miszerint valamikor nagyon régen Isten
megteremtette a világot, de azóta nem nyilvánult meg többé. Így Isten „legfelsőbb lénnyé”
alakult, aki a természeten és a természeti törvényeken keresztül nyilatkozik meg az emberek
számára, de sohasem „természetfeletti” módon. Ilyen „filozófiai Istennel” találkozunk
Arisztotelésznél is. Számára Isten „az univerzum első oka” vagy „első mozgatója” volt.
– Újabb ponthoz érkeztünk. Ha jól sejtem, az „emberi jogokról” fogsz beszélni.
– Te meg a talán legfontosabb dologról fogsz hallani. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a francia
felvilágosodás filozófiája sokkal gyakorlatiasabb, mint az angol filozófia.
– Ezt értsem úgy, hogy filozófiájukból levonták a megfelelő következtetéseket, és ennek
megfelelően cselekedtek?
– Igen. A francia felvilágosodás filozófiája ugyanis nem elégedett meg azzal, hogy
elméletileg határozza meg az ember társadalomban elfoglalt helyét. A gyakorlatban is
harcoltak a polgárok „természetes jogaiért”. Mindenekelőtt a cenzúra ellen emelték fel
szavukat, vagyis a sajtószabadságért. Ami pedig a vallást, a morált, a politikát illeti,
biztosítani kellett az egyén jogát a szabad gondolkodáshoz és szabad véleménynyilvánításhoz.
Kiálltak a négerek rabszolgaságba hurcolása ellen, és küzdöttek a törvényszegőkkel szembeni
emberibb bánásmódért.
– Nagyon helyes.
– Az egyén sérthetetlenségének jogát belevették az „Emberi és polgári jogok
nyilatkozatába”, amelyet 1789-ben fogadott el a francia nemzetgyűlés. Ez az „emberjogi
nyilatkozat” fontos háttere volt az 1814-ben elfogadott norvég alkotmánynak is.
– Mégis igen sokan harcolnak még ma is ezekért a jogokért.
– Sajnos igazad van. A felvilágosodás filozófusai fontosnak tartották néhány olyan jog
megfogalmazását, amelyek már pusztán születésük révén megilletik az embereket. Erre
gondoltak, amikor „természetes” jogokról beszéltek. Szokás ezt „természetjogként” is
emlegetni, amely bizony ellentmondásban van néhány ország törvénykezési gyakorlatával.
Manapság is tanúi lehetünk annak, hogy egyének vagy egész népcsoportok a „természetes
jogokra” hivatkozva fellázadnak a jogtalanság, a szabadság korlátozása és az elnyomás ellen.
– És a nők jogai?
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– Az 1789-es forradalom egy sor olyan jogot fogalmazott meg, amely minden egyes
„polgárra” érvényes volt. Ám a „polgár” fogalmába lényegében csak a férfiak tartoztak bele.
Éppen a francia forradalom alatt kezdett éledezni a nők egyenjogúságáért folytatott küzdelem.
– Ami azt illeti, már rég itt volt az ideje.
– Condorcet, a felvilágosodás egyik filozófusa már 1787-ben kiadta írását, amelyben a
nőknek kijáró jogokat fogalmazta meg.
Úgy vélte, a nőket ugyanazok a „természetes jogok” illetik meg, mint a férfiakat. Az 1789es forradalom alatt a nők bizony alaposan kivették részüket a feudalizmus elleni harcból. Ők
vezették például azt a demonstrációt, amely a királyt végül a versailles-i palota elhagyására
késztette. Párizsban több női csoport is alakult. Amellett, hogy a férfiakkal azonos politikai
jogokra tartottak igényt, követelték a házassággal kapcsolatos törvények és a nők társadalmi
helyzetének megváltoztatását is.
– És megkapták ezeket a jogokat?
– Nem. Azóta is minden forradalom felvetette a nők jogainak kérdését. Ám amint a dolgok
ismét elfoglalták helyüket az immár új rendben, visszaállították a régi, férfiak uralta
társadalmat.
– Jellemző.
– A francia forradalom alatt talán Olympe de Gouges tett a legtöbbet a nők jogaiért. 1791ben, tehát két évvel a forradalom kitörése után nyilvánosságra hozta a női jogokról szóló
nyilatkozatát. A „polgári jogok nyilatkozata” egyetlen pontban sem emlékezett meg a nők
„természetes jogairól”. Olympe de Gouges nyilatkozatában ugyanazokat a jogokat követelte a
nők számára, amelyeket a férfiak már megkaptak.
– Mi sült ki az egészből?
– 1793-ban kivégezték. Attól kezdve a nőknek megtiltottak minden politikai
tevékenységet.
– Micsoda disznóság!
– A nőmozgalom csak az 1800-as években bontakozhatott ki igazán Franciaországban és
Európa más államaiban is. A küzdelem fokozatosan meghozta gyümölcsét. Ám Norvégiában
a nőknek 1913 előtt nem volt választójoguk. És sok országban még mindig harcolniuk kell
érte.
– Számíthatnak a támogatásomra.
Alberto csendben bámulta az aprócska tavat. Kis idő múlva megszólalt.
– Bizonyára ez volt az, amit a felvilágosodás filozófiájáról el kellett mondanom.
– Hogyhogy „bizonyára”?
– Nem úgy fest, mintha hátralenne még bármi is. Miközben Alberto ezt mondta, valami
mégis történt. A tavacska közepén felfelé kezdett bugyogni a víz. Végül valami hatalmas és
félelmetes emelkedett a víztükör fölé.
– Egy víziszörny! – mondta elképedve Sofie.
A félelmetes teremtmény néhány másodpercig ide-oda himbálózott, majd ismét eltűnt a
mélyben. A víztükör hamarosan olyan sima lett, mint előtte volt.
Alberto elfordult.
– Bemegyünk – mondta Sofie-nak.
Felálltak, és bementek a kunyhóban levő kis szobába. Sofie megállt a Berkeleyt és a
Bjerkelyt ábrázoló képek előtt.
– Azt hiszem, Hilde valahol itt lakik ezen a képen – mondta tűnődve.
A két kép között most ott lógott egy háziáldás is. „SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG,
TESTVÉRISÉG” állt rajta.
– Te akasztottad ezt ide? – kérdezte Albertótól Sofie. A férfi nemet intett, és elfintorította
arcát.
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Sofie-nak csak most tűnt fel, hogy egy boríték fekszik a kandallón. A kislány azonnal
rájött, ki küldhette. Az viszont furcsa volt, hogy az őrnagy újabban őt is számításba vette.
Felbontotta a borítékot, és hangosan olvasni kezdett.
Üdvözöllek mindkettőtöket. Sofie filozófiatanára elfelejtette megemlíteni a francia
felvilágosodás filozófiájának jelentőségét az ENSZ alapelveit illetően. Kétszáz évvel ezelőtt e
három szó, „szabadság, egyenlőség, testvériség”, elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy
összekovácsolja a francia polgárságot. Manapság az egész világot összefoghatná e három
szó. Még soha ilyen fontos nem volt, hogy az emberiséget egyetlen nagy családnak tekintsük.
Hiszen saját gyermekeink és unokáink lesznek az utódaink. Milyen világot kapnak tőlünk
örökségbe?
Hilde édesanyja fölkiabált a padlásszobába, hogy a Derrick tíz perc múlva kezdődik, és
hogy már be is tette a pizzát a sütőbe. Hilde hat óra óta ki sem mozdult a szobájából.
Úgy döntött, hogy születésnapja hátralevő részét édesanyjával tölti. De előtte még gyorsan
megnéz valamit a lexikonban.
Gouges… nem. De Gouges? Nem. Még egyszer. Olympe de Gouges? Semmi. A
könyvklub lexikona megint fölmondta a szolgálatot, amikor olyan nőket kellene
megemlítenie, akiket a női egyenjogúság mellett vallott nézeteik miatt végeztek ki.
Botrányos!
Bizonyára nem apa találta ki.
Hilde leszaladt a nappaliba, hogy előkeresse a nagylexikont.
– Csak megkeresek benne valamit – mondta elképedt édesanyjának.
Felvitte magával az Aschehoug-lexikon Forv-Gp kötetét.
Gouges… na végre!
Gouges, Marié Olympe (1748-93), francia író, a francia forradalom alatt vált ismertté,
többek között a szociális kérdésekkel foglalkozó számos brosúrája és színdarabjai révén. Azon
kevesek közé tartozott, akik feladatuknak tekintették az emberi jogok nőkre való kiterjesztését
is. 1791-ben adta ki „A női jogok nyilatkozata”-t. 1793-ban kivégezték, mert szembeszállt
Robespierre-rel XVI. Lajos védelmében. (Irodalom: L. Lacour: A mai feminizmus gyökerei,
1900)
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Kant
…a csillagos ég fölöttem, és az erkölcsi törvény bennem…
Albert Knag őrnagy éjfél felé hívta fel leányát, hogy gratuláljon neki tizenötödik
születésnapja alkalmából. Hilde anyja vette fel a telefont.
– Hilde… téged hívnak.
– Halló?
– Itt apa.
– Tudod, hogy már éjfél van?
– Csak gratulálni szerettem volna neked…
– Hiszen mást sem tettél egész nap.
– …meg akartam várni a telefonnal, amíg a nap véget ér.
– Miért?
– Megkaptad az ajándékot?
– Hát persze! Köszönöm.
– Kérlek, ne kínozz! Mondd, hogy tetszik?
– Egyszerűen szuper. Még alig ettem ma valamit.
– Tudod, hogy enned kell.
– De olyan izgalmas.
– Meddig jutottál el? Áruld el!
– Az előbb mentek be az Őrnagy-kunyhóba, mert megijesztetted őket egy víziszörnnyel…
– A felvilágosodás.
– És Olympe de Gouges.
– Ezek szerint nem tévedtem.
– Hogy nem tévedtél?
– Azt hiszem, már csak egy születésnapi jókívánság van hátra. De cserébe az zenés lesz.
– Olvasom még egy kicsit elalvás előtt.
– Értesz belőle valamit?
– Többet tanultam ez alatt az egyetlen nap alatt, mint… bármikor előtte. Hihetetlen, hogy
még csak egy nap telt el azóta, hogy Sofie hazament az iskolából, és megtalálta az első
borítékot.
– Néha egész kis dolgokon múlik az egész.
– Tudod, azért sajnálom.
– Anyát?
– Nem. Sofie-t.
– Ó…
– Szegény már egészen meg van zavarodva.
– De hát Sofie csak egy… szóval…
– Ugye azt akartad mondani, hogy csak egy regényfigura.
– Hát valami olyasmit.
– Csakhogy én azt hiszem, hogy Sofie és Alberto létezik.
– Erről majd beszélünk, ha már otthon vagyok.
– Jó.
– Legyen továbbra is jó napod!
– Jó napom?
– Bocsánat, éjszakád.
– Jó éjszakát, apa!
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Amikor Hilde félóra múlva lefeküdt, még mindig olyan világos volt, hogy a kerten
keresztül ellátott egészen az öbölig. Ebben az évszakban soha nincs egészen sötét.
Eljátszott azzal a gondolattal, hogy rajta van egy festményen, amely egy erdei kunyhó
falán függ. Vajon képes kitekinteni ebből a festményből a külső világba?
Elalvás előtt még olvasgatta édesapja regényét.
Sofie visszatette a levelet a kandallóra. – Amit az ENSZ-szel kapcsolatban mondott,
tényleg fontos – jegyezte meg Alberto ennek ellenére ki nem állhatom, ha beleszól abba, amit
mondok.
– Ne vedd úgy a szívedre.
– Ezentúl nem vagyok hajlandó foglalkozni semmiféle szörnyeteggel és a hozzá
hasonlókkal. Gyere, üljünk ide az ablak elé. Kantról szeretnék beszélni.
Sofie észrevette, hogy egy szemüveg fekszik a két karosszék között az asztalon. Arra is
felfigyelt, hogy mindkét szemüveglencse vörös. Csak nem valamilyen erős napszemüveg?
– Már majdnem két óra van – jegyezte meg a kislány. – Öt óra előtt haza kell érnem. Anyu
biztosan készült valamivel a szülinapomra.
– Addig még három óránk van.
– Fogjunk hozzá.
– Immánuel Kant 1724-ben született Königsbergben, egy kelet-poroszországi városban.
Édesapja szíjgyártó volt. Szinte egész életét itt töltötte, míg 80 éves korában meg nem halt.
Szigorú, keresztény családból származott. Filozófiájának fontos hátterét képezi egyéni
vallásos meggyőződése. Éppúgy, mint Berkeley, ő is szerette volna megmenteni a keresztény
hit alapjait.
– Berkeleyről már hallottam épp eleget, köszönöm.
– Az összes eddig megismert filozófus közül Kant volt az első, aki egyetemen is tanított.
Foglalkozását tekintve akár „szakfilozófusnak” is nevezhetnénk.
– „Szakfilozófus”?
– Manapság két különböző értelemben használják a „filozófus” szót. Mindenekelőtt
olyasvalakit jelent, aki egyéni válaszokat keres a filozófiai kérdésekre. De „filozófusnak”
nevezzük azt is, aki szakértője a filozófia történetének, bár nem teremt önálló filozófiai
rendszert.
– És Kant ilyen szakfilozófus volt?
– Mind a kettő. Ha csak kiváló szakértője lett volna szakmájának – vagyis más filozófusok
gondolatainak –, nem foglalna el semmilyen helyet a filozófia történetében. Ám az is igaz,
hogy Kant igen jól ismerte az őt megelőző filozófiai hagyományt. Mondhatni, bizalmas
viszonyban volt mind a racionalistákkal, mint Descartes vagy Spinoza, mind az empiristákkal,
mint Locke, Berkeley vagy Hume.
– Már mondtam, hogy egy szót se többet Berkeleyről!
– Talán emlékszel még, hogy a racionalisták szerint az emberi megismerés forrása az
emberi tudatban rejlik. Bizonyára arra is emlékszel, hogy az empirikusok szerint viszont a
világról szerzett minden tudásunkat érzékeinknek köszönhetjük. Hume még azt is hozzátette,
hogy határozott korlátai vannak az érzéki benyomásainkból levont következtetéseinknek.
– És Kant kivel értett egyet?
– Úgy vélte, mindkét állításban rejlik némi igazság, de hiba is. Mint tudjuk, idáig az
foglalkoztatta a Descartes után élt filozófusokat, mi az, amit a világról megtudhatunk. Két
lehetőségre mutattak rá, a világ vagy pontosan olyan, amilyennek érzékeljük, vagy pedig
olyan, ahogy tudatunkban kirajzolódik.
– És Kant szerint?
– Szerinte mind az „érzékelés”, mind pedig az „ész” nagy szerepet játszik abban,
milyennek tapasztaljuk meg a világot. Viszont Kant úgy látta, hogy a racionalisták túl nagy
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súlyt fektettek az észre a megismerés folyamatában, az empiristák pedig egyoldalúan az
érzékelés szerepét túlozták el.
– Ha nem hozakodsz elő azonnal néhány példával, csak szócséplés marad az egész.
– Kant alapvetően egyetért Hume-mal és az empiristákkal abban, hogy a világról szerzett
összes ismeretünket érzékeink közvetítik számunkra. De – és ez a „de” köti össze a
racionalistákkal is – az értelmünkben már eleve benne rejlő feltételeknek megfelelően fogjuk
fel a világot.
– Ezt példának szántad?
– Elnézést. Ha akarod, gyakoroljunk egy kicsit. Idehoznád az asztalról azt a szemüveget?
Kösz. Most pedig vedd fel!
Sofie az orrára tette a szemüveget. Körülötte minden piros színben pompázott. A
világosabb színek halványpirosak, a sötétebbek sötétpirosak voltak.
– Mit látsz? – kérdezte Alberto.
– Ugyanazt, amit eddig is, csak most minden piros.
– Azért, mert a szemüveg megszabja, hogyan érzékeled a valóságot. Minden, amit látsz, a
külső valóságból származik, de ahhoz már a szemüvegnek is köze van, ahogyan mindezt
látod. Nem mondhatod a világról, hogy piros, hiába érzékeled annak.
– Nem, természetesen…
– Ha most sétálnál egyet az erdőben, vagy hazamennél a Kapitány-kanyarba, minden olyan
lenne, mint amilyen eddig is volt, azzal a különbséggel, hogy mindent pirosnak látnál.
– Ezek szerint nem venném le a szemüveget.
– Pontosan így vélte Kant is, Sofie. Szerinte bizonyos „diszpozíciók”, hajlamok rejlenek az
eszünkben, és ezek a diszpozíciók rányomják bélyegüket minden tapasztalásunkra.
– Mégis, milyen „diszpozíciókról” beszél?
– Amit látunk, függetlenül attól, hogy mi az, időben és térben létező dologként fogjuk fel.
Kant az „időt” és a „teret” tekintette az ember két „szemléleti formájának”. Hangsúlyozza,
hogy ekét „forma” értelmünkben megelőzi minden tapasztalatunkat. Ez azt jelenti, hogy még
mielőtt megtapasztalnánk valamit, előre tudjuk, hogy időben és térben létező jelenségként
fogjuk érzékelni. Mert képtelenek vagyunk levenni azt a „szemüveget”, ami nem más, mint az
eszünk.
– Ez azt jelentené, hogy a dolgok időben és térben való érzékelése velünk született
képesség?
– Valahogy úgy. Az, hogy mit látunk, egyben attól is függ, hogy Indiában vagy
Grönlandon nőttünk-e fel. Ám a világon mindenütt időben és térben lezajló folyamatokként
látjuk a dolgokat. Ezt előre leszögezhetjük.
– De hát a tér és az idő nem rajtunk kívül létezik?
– Nem. Kant szerint az idő és a tér az ember része, olyan tulajdonságok, amelyek az
emberi értelmet, nem pedig a világot jellemzik.
– Ez bizony teljesen új látásmód.
– Az ember tudata nem passzív „tábla”, amely csupán befogadja a kívülről érkező érzéki
benyomásokat, hanem aktív, formáló szerv. Tudatunk tehát rányomja bélyegét a világról
szerzett ismereteinkre.
Leginkább azzal hasonlíthatnánk össze, amikor vizet öntünk egy üvegkancsóba. A víz
felveszi a kancsó formáját. Érzéki benyomásaink is ekképpen igazodnak „szemléleti
formáinkhoz”.
– Azt hiszem, értem, mire gondolsz.
– Kant úgy vélte, hogy nemcsak tudatunk alkalmazkodik a dolgokhoz, hanem a dolgok is
alkalmazkodnak tudatunkhoz. Kant a megismerés folyamatában „kopernikuszi fordulatnak”
nevezi saját eredményét. Ezzel azt hangsúlyozta, hogy elképzelése legalább olyan új és
radikális az addig uralkodó régi szemlélethez képest, mint amikor Kopernikusz rámutatott
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arra, hogy a Föld forog a Nap körül, és nem fordítva.
– Most már értem, miért mondta azt, hogy a racionalistáknak és az empiristáknak is igazuk
volt valamiben. A racionalisták megfeledkeztek a tapasztalatok jelentőségéről, az empiristák
pedig nem látták meg, hogy értelmünk miképpen határozza meg a világról alkotott képünket.
– Még nem beszéltem az okság elvéről, amelyet Hume szerint az ember nem tapasztalhat
meg, Kant viszont az ész részének tekinti.
– Ezt magyarázd el!
– Talán emlékszel még arra, amikor Hume-mal kapcsolatban említettem, hogy szerinte a
megszokás áll a mögött, hogy minden természeti folyamat esetében elkerülhetetlen ok-okozati
összefüggést feltételezünk. Egyébként képtelenek lennénk érzékelni, hogy a fekete
biliárdgolyó váltotta ki a fehér biliárdgolyó mozgását. Éppen ezért nem tudjuk bizonyítani,
hogy a fekete golyó minden esetben mozgásba hozza a fehéret.
– Persze hogy emlékszem.
– Azt, ami Hume szerint nem bizonyítható, Kant az emberi értelem egyik tulajdonságának
tekinti. Az okság törvénye egész egyszerűen azért érvényesül minden esetben, mert az emberi
ész minden történést ok-okozati viszonyként értelmez.
– Én mégis inkább azt hiszem, hogy az okság elve a természetben, és nem az emberben
rejlik.
– Kant úgy véli, bennünk van. Továbbra is egyetért Hume-mal abban, hogy nem tudhatunk
semmi biztosat a „magában való világról”. Csak a „számunkra”, vagyis minden ember
számára létező világról tudhatunk biztosat. Kant legfontosabb filozófiai eredménye, hogy
különbséget tesz a „das Ding an sich” és a „das Ding für mich” között.
– Tudod, nem erős oldalam a német.
– Kant megkülönböztette a dolgokat, mint „önmagukban létezőket” és mint „számomra
létezőket”. Arról, hogy milyenek a dolgok „önmagukban”, sohasem lesz pontos ismeretünk.
Csak azt ismerhetjük, ahogyan a dolgok „számunkra” megnyilatkoznak. Viszont hogy az
emberi értelem miképpen fogja fel a dolgokat, azt már azelőtt tudjuk, hogy megtapasztaltuk
volna.
– És tényleg tudjuk?
– Mielőtt kimennél reggel a házból, még nem tudod, mi történik majd veled aznap. Azt
viszont tudhatod, hogy minden, amit látsz, megélsz, felfogsz, időben és térben történik.
Emellett biztos lehetsz abban, hogy az okság elve érvényesül, mert mint tudatod egy részét
magadban hordozod.
– Esetleg lehetnénk másmilyenek is?
– Igen. Például az érzékelőrendszerünk lehetne másmilyen is. Mondjuk, az idő- vagy
térérzékelésünk. De lehetnénk akár olyanok is, hogy nem keresgélnénk folyvást a körülöttünk
történő események okát.
– Mondanál egy példát?
– Képzelj el egy macskát, amint a padlón szunyókál a szobában. Egyszer csak begurul egy
labda. Vajon te is egyből a labda nyomába erednél?
– Először megfordulnék, és megnézném, honnan gurult oda.
– Igen, mert ember vagy, és így óhatatlanul az érdekelne, mi a történés oka. Az okság elve
tehát benned is megvan.
– Valóban?
– Hume azt állította, hogy a természeti törvényeket sem érzékelni, sem bebizonyítani nem
tudjuk. Kantot ez rendkívül nyugtalanította. Viszont úgy vélte, ha természeti törvényeken
valójában az emberi megismerést szolgáló törvényeket értjük, be tudjuk bizonyítani ezek
feltétlen érvényességét.
– Vajon egy kisgyermeket is érdekelné, ki gurította oda a labdát?
– Talán igen. Kant azonban azt mondja, hogy a kisgyermek értelme nem fejlődik ki
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tökéletesen addig, amíg nincs elegendő „érzetanyaga”, amit feldolgozhatna. Ami persze nem
azt jelenti, hogy értelmünk üres lenne.
– Nem. Inkább csodálatos értelemről beszélnék.
– Nos, azt hiszem, itt az ideje, hogy összefoglaljuk a dolgokat. Kant szerint két dologtól
függ, hogy az emberek miképpen fogják fel a világot. Egyrészt a külső viszonyoktól,
amelyekről semmit sem tudunk, amíg nem érzékeltük azokat. Ezt nevezzük a megismerés
anyagának. Másrészt az ember bensejében rejlő viszonyoktól, tehát, hogy mindent időben és
térben végbemenő eseményként érzékelünk, és olyan folyamatokként, amelyek az okság
elvének megfelelően követik egymást.
Alberto és Sofie csendben üldögélt még egy ideig, kibámulva az ablakon. Sofie hirtelen
figyelmes lett egy kislányra, aki az erdő másik oldalán bukkant fel a fák között.
– Nézd csak! – kiáltott fel. – Ki lehet ez?
– Sejtelmem sincs. Tényleg.
Még néhány pillanatig látták a kislányt, majd eltűnt. Sofie észrevette, hogy valami piros
sapkaszerűség volt a fején.
– Nem hagyhatjuk, hogy ilyesmi elvonja a figyelmünket a lényegről.
– Akkor folytassuk inkább.
– Kant azt is állította, hogy világosan elhatárolható mindaz, amit az emberi értelem képes
megismerni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az ész „szemüvege” szabja meg ezeket a
határokat.
– Hogyan?
– Emlékszel, hogy a Kant előtti filozófusok a valóban „nagy” filozófiai kérdéseket vitatták
meg? Például, halhatatlan-e az ember lelke, van-e Isten, oszthatatlan részecskékből áll-e a
természet, és hogy a világűr véges-e vagy végtelen.
– Igen.
– Kant szerint az ember nem szerezhet biztos ismereteket e kérdésekkel kapcsolatban. Ami
nem azt jelenti, hogy elutasította volna az ilyen jellegű kérdéseket. Ellenkezőleg. Ha elveti
ezeket a problémákat, aligha lehetett volna igazi filozófus.
– Akkor viszont mit csinált?
– Egy kicsit még légy türelemmel. Kantnak az ilyen komoly filozófiai kérdésekkel
kapcsolatban az volt a véleménye, hogy az ész ilyenkor megismerésünk határain kívül
merészkedik. Ennek ellenére az emberi természetben – vagy ha jobban tetszik, észben –
olthatatlan vágy ég az ehhez hasonló kérdések feltevésére. Ha például a világmindenség
végességét vagy végtelenségét firtatjuk, akkor arra az egészre vagyunk kíváncsiak, aminek
magunk apró részei vagyunk. Mégsem ismerhetjük meg tökéletesen.
– Miért nem?
– Amikor feltetted a piros szemüveget, ugye azt mondtuk, hogy Kant szerint két dologból
fakadnak a világról szerzett ismereteink.
– Az érzéki tapasztalat és az ész.
– Igen. A megismerés anyaga érzékelésünk révén jut el hozzánk. De ez az anyag igazodik
az ész tulajdonságaihoz is. Így például az ész tulajdonságai közé tartozik, hogy a történések
okát kutassuk.
– Például, hogy egy labda miért gurul a földön.
– Akár. De ha a világ eredetére vagyunk kíváncsiak, és a lehetséges válaszokon tűnődünk,
értelmünk üresjáratban működik. Mert nincs érzet, amit feldolgozhatna, tapasztalat, amit
megemészthetne. Mert még soha nem fogtuk fel teljes egészében a nagy valóságot, amelynek
apró részei vagyunk.
– Részei vagyunk tehát a szobába beguruló labdának. Így nem tudhatjuk, hogy honnan
került oda.
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– Azonban az emberi értelemnek mégis megvan az a tulajdonsága, hogy rákérdezzen a
világ eredetére. Éppen ezért újra és újra feltesszük ugyanazokat a „végső” kérdéseket. De
lábunk soha nem ér szilárd talajt, és soha nem leljük meg a biztos választ, mert agyunk üresen
forog.
– Ezt az érzést magam is jól ismerem.
– Ami az egész valóságot érintő kérdéseket illeti, Kant szerint, tekintetbe véve azt, amit az
emberi értelem felfogni képes, két, egymással szembehelyezkedő álláspont éppen úgy lehet
valószínű és valószínűtlen.
– Mondj példákat is.
– Éppoly értelmes azt állítani, hogy a világnak van időbeli kezdete, mint azt, hogy nincs.
Ám mind a két feltételezést lehetetlen értelmünkkel elképzelni. Állíthatjuk, hogy a világ
mindig is létezett, de létezhet-e valami anélkül, hogy ne lett volna kezdete? Lássuk akkor az
ellentétes állítást! Azt mondjuk tehát, hogy a világ keletkezett egyszer, ám csak a semmiből
jöhetett létre, ha kizárjuk a létállapot megváltozását. De létrejöhet-e valami a semmiből,
Sofie?
– Nem, mindkét lehetőség fölfoghatatlan. Pedig az egyiknek igaznak, a másiknak meg
hamisnak kellene lennie.
– Emlékszel Démokritoszra és a materialistákra, Sofie? Ugye ők azt mondták, hogy a
természet apró részekből áll, ez mindennek az alapja. Mások viszont, például Descartes, azt
hirdették, hogy a kiterjedéssel rendelkező világot a végtelenségig lehet kisebb és még kisebb
részekre osztani. Most kinek van igaza?
– Mindenkinek és senkinek…
– A filozófusok közül sokan a szabadságot tartották a legfontosabb emberi tulajdonságnak.
Ugyanakkor találkoztunk már olyan filozófusokkal is, mint például a sztoikusok és Spinoza,
akik szerint mindent a természet szükségszerű törvényei szabnak meg. Kant szerint az emberi
ész ez esetben sem képes biztosan ítélni.
– Mindkét állítás éppannyira értelmes, mint amennyire értelmetlen.
– Akkor is rosszul járunk, ha Isten létét értelmünkkel akarjuk bebizonyítani. A
racionalisták, mint például Descartes, azt próbálták bizonyítani, hogy Isten azért létezik, mert
van elképzelésünk egy „tökéletes lényről”. Megint mások, így Arisztotelész és Aquinói Szent
Tamás szerint az támasztja alá Isten létét, hogy minden dolognak kell hogy legyen első oka.
– És Kant hogyan vélekedett?
– Elvetette mindkét elképzelést. Sem az ész, sem pedig a tapasztalat nem elég biztos alap
ahhoz, hogy Isten létét alátámassza.
– Pedig az elején azt mondtad, hogy Kant szerette volna megmenteni a keresztény hitet.
– Így igaz. Gondolkodása lehetőséget nyit a vallás számára. Ahol mind a tapasztalat, mind
pedig az ész kudarcot vall, üres tér keletkezik, amit vallásos hittel tölthetünk be.
– És ezzel már meg is mentette a kereszténységet?
– Nos, igen. Azért érdemes megjegyezni, hogy Kant protestáns volt. A reformációtól
kezdve a protestáns kereszténység fontos ismérve, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a hitnek.
A katolikus egyház már a korai középkorban is hajlamosabb volt inkább az észre, mint a hitre
támaszkodni.
– Értem.
– Ám Kant továbbment annál, hogy ezt a komoly kérdést pusztán az ember vallásos hitére
bízza. Úgy vélte, szinte már erkölcsileg szükségszerű feltételezni, hogy az emberi lélek
halhatatlan, hogy Isten létezik, és hogy az embernek van szabad akarata.
– Majdnem ugyanazt tette, mint Descartes. Először nagyon kritikus volt azzal szemben,
hogy mit érthetünk meg. Utána pedig hátulról becsempészte Istent és még sok minden mást.
– Igen, de Descartes-tal ellentétben nyomatékosan hangsúlyozta, hogy nem az ész, hanem
a hit segítségével jutott el idáig. A lélek halhatatlanságába, Isten létezésébe és az ember
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szabad akaratába vetett hitet gyakorlati posztulátumoknak nevezte.
– És ez mit jelent?
– Posztulálni annyit tesz, mint feltételezni, elfogadni valamit, ami nem bizonyítható.
Gyakorlati posztulátumon Kant az emberi „gyakorlat”, vagyis az emberi erkölcs számára
nélkülözhetetlen feltételezést érti. „Erkölcsi szükségszerűség feltételezni Isten létét”,
jelentette ki.
Valaki kopogott az ajtón. Sofie felpattant, de amikor észrevette, hogy Alberto meg sem
moccan, megkérdezte:
– Miért nem nyitjuk ki az ajtót?
Alberto vállat vont, majd fölállt. Kinyitották az ajtót. A házikó előtt egy nyári ruhás, piros
sapkás kislány álldogált. Őt látták röviddel ezelőtt a tó túlsó partján. Egyik kezében kosár
volt, tele ennivalóval.
– Szia – köszöntötte Sofie. – Hogy hívnak?
– Hát nem látod, hogy én vagyok Piroska? Sofie Albertóra nézett. A filozófus bólintott.
– Hallottad, mit mondott.
– Csak a nagymamámat látogatom meg. Öreg és beteg. Ennivalót hoztam neki.
– Nincs itt – közölte Alberto. – Jobb, ha továbbsietsz. Alberto mindezt olyan kézmozdulat
kíséretében mondta, ami Sofie-t leginkább elhessegetésre emlékeztette.
– De előbb még át kell adnom egy levelet – mondta a piros sapkás kislány.
Azzal előhúzott valahonnan egy kis borítékot, és átadta Sofie-nak. A következő pillanatban
már szökdécselt is tovább.
– Vigyázz a farkassal! – kiabálta utána Sofie.
Alberto már elindult befelé a házba. Sofie utánasietett, és leültek, éppúgy, mint az előbb.
– Gondoltad volna? Itt járt Piroska – mondta Sofie még mindig elképedve.
– Semmi értelme nem volt annak, hogy figyelmeztetted. Elmegy a nagymamája házához,
ahol majd megeszi a farkas. Soha nem tanul belőle. Ez olyasmi, ami a végtelenségig
folytatódik.
– Viszont eddig még soha nem hallottam, hogy egy másik kunyhó ajtaján kopogtatott
volna, mielőtt a nagymamához megy.
– Ez már igazán csekélység, Sofie.
Csak most nézte meg alaposabban a levelet. „Hildének”, állt rajta. Felbontotta a borítékot,
és hangosan olvasni kezdte.
Kedves Hilde! Ha az emberi agy olyan egyszerű lenne, hogy képesek volnánk megérteni,
akkor is olyan buták lennénk, hogy mégsem értenénk.
Üdvözlettel: Apa.
Alberto bólintott.
– Így van. Kant sem fogalmazta volna meg másképp. Nem várhatjuk el, hogy megértsük,
mik vagyunk. Talán tökéletesen megismerhetünk egy virágot vagy egy rovart, de önmagunkat
sohasem. És még kevésbé várhatjuk, hogy megértsük magát a világmindenséget.
Sofie még háromszor elolvasta a furcsa mondatot. Ám Alberto folytatta.
– Jobb, ha nem hagyjuk, hogy holmi víziszörnyek és Piroskák zavarjanak bennünket.
Mielőtt hazamennél, még szeretnék Kant etikájáról beszélni.
– Akkor pedig siess, mert hamarosan indulnom kell.
– Hume-nak az értelemmel és az érzékeink révén megszerzett ismereteinkre vonatkozó
kételye miatt Kant arra kényszerült, hogy újra átgondolja az élet számos fontos kérdését. Ez
vonatkozott a morálra is.
– Hume azt állította, nem lehet bizonyítani, hogy mi helyes, és mi helytelen. A kijelentő
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mondatokhoz nem kapcsolhatunk óhajtó mondatokat.
– Hume szerint sem az értelem, sem a tapasztalat nem képes arra, hogy meghatározza a jó
és a rossz közötti különbséget. Hiszen ezek egyszerűen csak érzések. Kant ezzel korántsem
volt elégedett.
– Igen, ezt meg tudom érteni.
– Kant viszont abból indult ki, hogy a jó és a rossz közötti különbség nagyon is valóságos.
Egyetértett a racionalistákkal abban, hogy az emberi értelemben eleve megvan a képesség,
hogy különbséget tegyen jó és rossz között. Minden ember tudja, mi a jó és a rossz. És
nemcsak azért tudjuk, mert megtanultuk, hanem azért is, mert ott van valahol az eszünkben.
Kant szerint minden embernek van „gyakorlati esze”, ami olyan észbeli képességet jelent,
amely mindenkor jelzi számunkra, morálisan mi a helyes, és mi a helytelen.
– Ezek szerint velünk született tulajdonságról van szó?
– Képességünk, amely lehetővé teszi, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól, velünk
született tulajdonság, éppúgy, mint bármely más észbeli képességünk. Minden ember
ugyanazokkal az észbeli diszpozíciókkal rendelkezik – tehát például, hogy minden történést
úgy fogunk fel, mint aminek oka van –, és ehhez hasonlóan mindenki általános erkölcsi
törvényeknek próbál megfelelni. Ez az erkölcsi törvény éppoly általános érvényű, mint a
természeti törvények. Morális létünket éppúgy meghatározza, mint létünket az, hogy
mindennek oka van, vagy hogy 7 meg 5 az 12.
– És mire tanít ez az erkölcsi törvény?
– Mivel ez is megelőz mindennemű tapasztalatot, „formális”, vagyis nem kötődik
semmilyen konkrét morális választási helyzethez. Érvényes mindenkire, függetlenül attól,
mikor és milyen társadalmi berendezkedésben él. E törvény nem azt mondja meg, hogyan kell
adott helyzetekben cselekedned, hanem azt, hogyan viselkedj minden helyzetben.
– Mi értelme van annak, hogy magunkban hordozzuk ezt az „erkölcsi törvényt”, hogyha
semmi segítséget nem nyújt abban, hogyan viselkedjünk egyedi helyzetekben?
– Kant kategorikus imperatívuszként fogalmazza meg. Kategorikus azt jelenti, hogy
minden helyzetben érvényes, és imperatívusz, tehát parancsoló, kényszerítő erejű, vagyis
mindenképpen elkerülhetetlen.
– Aha…
– Kant többféleképpen is megfogalmazza a „kategorikus imperatívuszt”. Először is azt
mondja, hogy „Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája (vezérlőelve) mindenkor,
egyszersmind általános törvényhozás elveként érvényesülhessen”.
– Ezek szerint ha valamit teszek, meg kell bizonyosodnom arról, hogy szeretném-e azt,
hogy mások is hozzám hasonlóan cselekedjenek, ha ugyanabba a helyzetbe kerülnek, mint én.
– Pontosan. Mert csak akkor cselekszel belső erkölcsi törvényednek megfelelően. A
„kategorikus imperatívusz” másik kanti megfogalmazása így hangzik: az ember sohasem
használható puszta eszközként, mindig célnak is, önmagának való célnak kell tekinteni.
– Vagyis nem „használhatunk” másokat arra, hogy bármiben is előnyre tegyünk szert.
– Nem, mert minden ember cél önmagában. De ez rád éppúgy vonatkozik, mint másokra.
Önmagadat sem használhatod eszközként valamiféle cél elérése érdekében.
– Mindez valahogy erre az aranyszabályra emlékeztet: viselkedj úgy, ahogy szeretnéd,
hogy mások is viselkedjenek veled szemben.
– Igen. Ez is egy olyan „formális” irányelv, amely alapvetően átfog minden etikai
helyzetet, amiben döntened kell. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az „aranyszabály” azt fejezi
ki, amit Kant erkölcsi törvénynek nevezett.
– De ezek csak kapaszkodók. Igazat adok Hume-nak abban, hogy értelmünkkel nem
bizonyíthatjuk, mi helyes és mi helytelen.
– Kant szerint a morális törvény éppen olyan abszolút és általános érvényű, mint, mondjuk,
az okság elve. Azt sem tudjuk bebizonyítani az értelmünkkel, mégis kikerülhetetlen. Ezt senki
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nem vitatná.
– Az az érzésem, hogy a lelkiismeretről beszélünk. Hiszen minden embernek van
lelkiismerete.
– Igen. Amikor Kant az erkölcsi törvényről ír, valójában az emberi lelkiismeretet írja le.
Nem bizonyíthatjuk, amit lelkiismeretünk mond, mégis tudjuk.
– Néha az ember azért kedves másokkal, mert hasznot húzhat belőle. Például sokan
kedvelik majd.
– De ha csak azért teszed, hogy közszeretetnek örvendj, nem az erkölcsi törvénynek
megfelelően cselekszel. Elképzelhető, hogy nem szeged meg az erkölcsi törvényt – és idáig
rendben is van minden –, de csak akkor nevezhetünk valamit erkölcsi cselekedetnek, ha az
önmagunk legyőzésébe kerül, tehát ha az erkölcsi törvény követését kötelességednek tekinted.
Kant etikáját ezért nevezzük kötelességetikának.
– Mondjuk, kötelességemnek tekintem, hogy pénzt gyűjtsek a „Mentsük meg a
gyermekeket” Alapítvány vagy az „Egyházi segély” számára.
– Igen, és mindenképpen döntő, hogy úgy érezd, azért cselekszel így, mert helyesnek
tartod. Még akkor is, ha az összegyűjtött pénz időközben elveszett, vagy nem sikerült
jóllakatni belőle minden éhes szájat, az erkölcsi törvénynek engedelmeskedve cselekedtél,
helyes érzülettel vagy szándékkal. Kant szerint ez az, ami eldönti, hogy erkölcsileg helyes
cselekedetről van-e szó, nem a cselekvés következményei. Kant erkölcstanát éppen ezért
érzület- vagy szándéketikának is szokás nevezni.
– Miért volt számára olyan fontos tudni, hogy pontosan mikor cselekedtem az erkölcsi
törvénynek megfelelően? Nem elég az, hogy cselekedeteinkkel más embereket szolgálunk?
– Hát, Kant nem értene egyet veled. Csak akkor cselekszünk szabadon, ha tudjuk, hogy
megtartjuk az erkölcsi törvényt.
– Csak akkor cselekszünk szabadon, ha megtartjuk az erkölcsi törvényt? Nem furcsa ez
egy kicsit?
– Kant szerint nem. Talán emlékszel még arra, hogy előzetes bizonyítás nélkül állította,
posztulálta, hogy az embernek van szabad akarata. Ez rendkívül fontos tény, mivel Kant azt is
állította, hogy minden az okság elvének megfelelően történik. Hogyan lehet így akaratunk
szabad?
– Ne engem kérdezz!
– Kant két részre osztja az embert. Ez nagyon emlékeztet arra, amikor Descartes
kijelentette, hogy az ember „kettős lény”, mivel teste és lelke is van. Mint érzékelő lények,
tökéletesen ki vagyunk szolgáltatva a megszeghetetlen ok-okozati törvényeknek, véli Kant.
Nem határozhatjuk meg, mit érzékelünk, érzeteink szükségszerűen támadnak, és
befolyásolnak bennünket, akár akarjuk, akár nem. De az ember nemcsak érzéki lény, hanem
gondolkodó lény is.
– Kérlek, magyarázd el!
– Mint érzéki lények, tökéletesen beleülünk a természet rendjébe. Ezt tekintve nem
rendelkezünk szabad akarattal. De mint gondolkodó lények, részei vagyunk annak, amit Kant
„Ding an sich”-nek, „magában való dolognak” nevezett, így érzékeinktől is függetlenek
vagyunk. Csak akkor szabad az akaratunk, ha a „gyakorlati észt” követjük, amely lehetővé
teszi morális döntéseinket. Mert amikor engedelmeskedünk az erkölcsi törvénynek, közben
éppen mi magunk vagyunk azok, akik meghozzuk azt a törvényt, amit követnünk kell.
– Igen, azt hiszem, igazad van. Hiszen én magam vagyok az – illetve bennem valami –,
ami azt mondja, hogy nem lehetek utálatos másokkal szemben.
– Amikor azt választod, hogy nem leszel másokkal szemben utálatos, annak ellenére, hogy
ez esetleg ütközik saját érdekeiddel, nos, akkor teljesen szabadon cselekszel.
– Az ember nem különösebben szabad és önálló, ha csak a vágyainak engedelmeskedik.
– „Rabszolgái” lehetünk bárminek. Bizony, az embert saját önzése is béklyóba kötheti.
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Hiszen önállóságot és szabadságot épp az jelent, ha képesek vagyunk vágyaink és
szenvedélyeink fölé emelkedni.
– És mi a helyzet az állatokkal? Hiszen azok vágyaiknak és szükségleteiknek
engedelmeskedve cselekszenek. Nekik nincs semmi olyasmijük, mint a mi erkölcsi
törvényünk, ami biztosítaná a szabadságukat?
– Nem. Éppen ez a szabadság az, ami emberré tesz minket.
– Ezt most értettem.
– Végül szeretném megjegyezni, hogy Kantnak sikerült kiutat mutatni abból a zsákutcából,
amelybe a filozófusok a racionalizmus és az empirizmus ellentéte során kerültek. Kanttal
egyben lezárult a filozófia egy egész korszaka is. 1804-ben halt meg, éppen amikor az új
korszak, a romantika virágzásnak indult. Königsbergi sírja fölé az egyik legismertebb
mondatát írták. Két dolog tölti el, áll a sírkövön, egyre fokozódó csodálattal és tisztelettel, „a
csillagos ég fölöttem, és az erkölcsi törvény bennem”. Az idézet így folytatódik: „Ezzel létem
nem korlátozódik ennek az életnek a feltételeire és határaira, hanem a végtelenbe terjed.”
Alberto hátradőlt a széken.
– Mára befejeztük – mondta. – Azt hiszem, elmondtam Kantról a legfontosabbakat.
– Egyébként is negyed öt van már.
– Várj csak! Van itt még valami.
– Soha nem állok fel addig a padból, amíg tanárom nem mondja, hogy véget ért az óra.
– Ugye azt mondtam, hogy Kant szerint nem vagyunk szabadok, ha csak érzékeinknek
engedelmeskedünk.
– Igen, valami ilyesmit.
– Ám ha az univerzális értelmet követjük, úgy szabadok és önállók vagyunk. Ugye ezt is
mondtam?
– Igen. Miért ismétled el még egyszer?
Alberto áthajolt az asztal fölött. Most egészen közel volt a kislányhoz. Mélyen a szemébe
nézve suttogta:
– Ne higgy el mindent, amit látsz, Sofie.
– Ezzel mire célzói?
– Fordulj csak meg, gyermekem.
– Most igazán nem értem, mire gondolsz.
– Talán ismered azt a mondást, hogy „hiszem, ha látom”. Csakhogy jobb, ha akkor sem
hiszed el.
– Egyszer már mondtál valami hasonlót.
– Igen, Parmenidésszel kapcsolatban.
– De még mindig nem értelek.
– Már hogyne értenéd! Kint ültünk a lépcsőn, és beszélgettünk. Egyszer csak egy
víziszörny bukkan elő a tóból.
– Ugye milyen különös volt?
– Egyáltalán nem. Utána meg „Piroska” kopogtatott az ajtón. „A nagymamámat keresem.”
Kínos egy dolog, Sofie. Ez a játékos kedvű őrnagy az oka mindennek. Ott van például a
banánba írott levél és a szörnyű vihar.
– Azt hiszed, hogy…
– Mondtam már, hogy van egy tervem. Amíg észnél vagyunk, nem tud becsapni minket.
Valamiképpen szabadok vagyunk. Érzékelhetünk bármit, már nem lepődöm meg semmin.
Még ha az őrnagy úgy intézi is, hogy az ég repülő elefántoktól sötétül el, legfeljebb
mosolyogni fogok az egészen. Ámde hét meg öt az tizenkettő. Ez olyan felismerés, ami túlél
minden olcsó rajzfilm-trükköt. A filozófia a mese ellentéte.
Sofie csak ült, és elképedve bámult Albertóra.
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– Most már mehetsz – mondta végül a filozófus. – Találkozóra hívlak a romantikával.
Hegelről és Kierkegaardról is hallhatsz majd. Őrnagyunk csak egy hét múlva száll le Kjevik
repülőterén. Remélem, ennyi idő elég lesz majd ahhoz, hogy kiszabaduljunk ragacsos
képzeletvilágából. Nincs több mondanivalóm, Sofie. Elég, ha annyit tudsz, hogy csodálatos
tervet dolgoztam ki kettőnk számára.
– Akkor megyek is.
– Várj csak… megfeledkeztünk a legfontosabb dologról.
– És mi az?
– A születésnapi ének, Sofie. Hilde ma 15 éves.
– Én is.
– Bizony. Éppen ezért fogunk énekelni.
Mind a ketten felálltak, és belefogtak az éneklésbe: Happy birthday to you! Happy birthday
to you! Happy birthday to Hilde! Happy birthday to you!
Fél öt volt. Sofie leszaladt a vízhez, és átevezett a túloldalra. Partra húzta a csónakot, és
nekiiramodott az erdőnek.
Amikor az ösvényre ért, egyszer csak mozgásra lett figyelmes áfák között. Sofie-nak
rögtön eszébe jutott Piroska, aki egyedül vágott át az erdőn, hogy meglátogassa a
nagymamáját. Csakhogy ez a valami sokkal kisebb lény volt.
A kislány közelebb ment. Az a valami nem volt nagyobb egy babánál. Barna volt a színe,
és piros pulóvert viselt.
Sofie nem akart hinni a szemének. Jó néhány perc telt el, mire rájött, hogy egy játék
mackóval áll szemben.
Végül is nincs abban semmi különös, ha egy játék mackót lát az erdőben. Persze tegyük
hozzá, hogy ez élő játék mackó volt, és szemlátomást valami rendkívül lekötötte a figyelmét.
– Hát te mit keresel itt? – kérdezte tőle Sofie. Az aprócska lény erre megfordult.
– Micimackónak hívnak – mondta. – Sajnos eltévedtem ezen a különben igen szép napon.
Érdekes… még soha nem láttalak téged.
– Talán mert én még soha nem jártam erre – mondta Sofie. – Ettől te még otthon lehetsz a
Százholdas Pagonyban.
– Ez a számtanpélda kicsit nehéz nekem. Hadd emlékeztesselek arra, hogy én csupán egy
csekély értelmű medvebocs vagyok.
– Hallottam már rólad.
– Akkor egészen biztos, hogy te vagy Alice. Róbert Gida mesélt egyszer rólad, bizonyára
akkor találkoztunk egymással. Olyan sokat ittál egy üvegből, hogy egyre kisebb lettél. Utána
pedig egy másikból ittál, amitől megint nőni kezdtél. Tudod, vigyázni kell azzal, hogy a
magunkfajta mit dug a szájába. Én egyszer olyan sokat ettem, hogy többé nem tudtam
kimászni egy nyúlüregből.
– Nem Alice-nek hívnak.
– Semmi jelentősége annak, hogy kik vagyunk. A lényeg az, hogy vagyunk. Bagoly is ezt
mondja, neki pedig igazán sok esze van. Hét meg négy az tizenkettő, mondta egy teljesen
átlagos napsütéses délelőttön. Füles és én egészen odavoltunk, mert tudod, a számokat nehéz
kiókumlálni. Sokkal könnyebb kiszámolni, milyen idő lesz.
– Sofie-nak hívnak.
– Remek. Most mennem kell. Örültem a találkozásnak, Sofie. Továbbra is élek a
gyanúperrel, hogy új vagy errefelé. De a medvebocs most odébbáll. Meg kell találnom
Malackát. Kerti ünnepség lesz Nyuszinál, a barátainál és üzletfeleinél.
Lelkesen integetni kezdett az egyik mancsával. Sofie csak most vette észre, hogy a
másikban egy papírlapot szorongat.
– Mi van a kezedben? – kérdezte. Micimackó felemelte a levelet, és azt mondta:
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– Á, hát miatta tévedtem el.
– De hisz ez csak egy papírlap.
– Nem, nem. Ez nem „csak egy papírlap”. Ez egy levél Tükör-Hildének.
– Akkor ideadhatod nekem.
– Csak nem te vagy az a lány a tükörben?
– Nem, de…
– Egy levelet mindig a címzettnek kell kézbesíteni. Róbert Gida éppen tegnap tanított meg
erre.
– De én ismerem Hildét!
– Annak semmi jelentősége. Bármilyen jól ismersz valakit, nem olvashatod el a levelét.
– Úgy értem, hogy odaadhatom Hildének.
– Az már más. Tessék, Sofie. Ha megszabadulok a levéltől, bizonyára megtalálom
Malackát. De ha Tükör-Hildét keresed, akkor először is egy tükröt kell szerezned. Ami bizony
nem is olyan egyszerű errefelé.
A medvebocs odaadta Sofie-nak a levelet, majd apró lábain betrappolt az erdőbe. Amikor
már messze bent járt a sűrűben, Sofie felnyitotta a levelet.
Kedves Hilde! Meglehetősen bosszantó, hogy Alberto egy szót sem szólt arról, hogy Kant
mennyire fontosnak tartotta volna egy „népszövetség” fölállítását, „Az örök béke” című
írásában úgy véli, az országoknak „államok szövetségében” kellene egyesülniük, amely a
továbbiakban gondoskodna a különböző nemzetek békés egymás mellett éléséről. Körülbelül
125 évvel e mű 1795-ös kiadása után, az első világháború befejeztével létre is jött az
úgynevezett „ Népszövetség”. A második világháború után ezt a szervezetet váltotta fel az
ENSZ. Nyugodtan állíthatjuk, hogy az ENSZ-nek is Kant volt a szellemi atyja. Kant szerint az
emberek „gyakorlati esze” majd arra készteti az államokat, hogy kilépjenek a „természeti
állapotból”, az örökös háborúzás okozójából, és létrehozzanak egy nemzetközi rendet, amely
megakadályozza a háborút. Lehet, hogy hosszú út vezet a népek e szövetségének felállításáig,
ám addig is kötelességünk, hogy gondoskodjunk „az általános és tartós béke biztosításáról”.
Kant a szervezet létrejöttét távoli célnak hitte. Mondhatnánk, ezt tekintette a filozófia végső
céljának. Én magam most Libanonban vagyok.
Üdvözlettel: Apa.
Sofie zsebre vágta a levelet, és folytatta útját hazafelé. Alberto pontosan az efféle erdei
találkozásoktól óvta. De hát mégsem hagyhatta, hogy a kis medvebocs az idők végezetéig
kutasson Tükör-Hilde után.
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A romantika
...a titkos út befelé vezet.
Hilde abbahagyta az olvasást. Az irattartó az ölébe csúszott, majd tovább, le a padlóra.
Sokkal világosabb volt a szobában, mint amikor lefeküdt. A kislány az órájára nézett. Hajnali
három. Hilde az oldalára fordult, és behunyta a szemét. Elalvás előtt azon tűnődött, vajon
édesapja miért írt neki Piroskáról és Micimackóról…
Másnap délelőtt 11-kor ébredt. Erezte, hogy alvás közben végig álmodott, csak arra nem
emlékezett, hogy miről. Mintha egy teljesen más valóságban járt volna.
Lement a konyhába, és reggelit készített magának. Édesanyja felvette új overallját. A
csónakházba készült, hogy rendbe hozza a vitorlást. Még ha nem teszik is vízre, akkor is el
kell készülnie vele, mire édesapja hazaér Libanonból.
– Lejössz segíteni?
– Még olvasnom kell egy kicsit. Hozzak neked majd tízórait, ha lemegyek?
– Tízórait mondtál?
Hilde megreggelizett, aztán visszament a szobájába. Beágyazott, majd ölében a vastag
irattartóval kényelembe helyezte magát.
Sofie a bozótoson keresztül visszamászott kertjükbe, amelyet valaha az Éden kertjének
nevezett el…
Csak most vette észre, hogy a vihar mennyi ágacskát, gallyat tört le a fákról. Az volt az
érzése, mintha összefüggés lenne egyrészt a vihar és a letöredezett gallyak, másrészt a
Piroskával és Micimackóval való találkozása között.
Sofie odament a hintához, és lesöpörte a ráhullott fenyőtűket és gallyakat. Még jó, hogy a
párnák műanyag borításúak voltak, így nem kellett minden kis esőnél becipelni valamennyit a
házba.
Felment a házhoz. Édesanyja akkor ért haza. Éppen néhány üdítősüveget tett be a
hűtőszekrénybe. A konyhaasztalra süteményeket pakolt. Volt köztük vaníliás karika és
mandulás kalács is.
– Jön hozzád valaki? – kérdezte Sofie, teljesen megfeledkezve arról, hogy születésnapja
van.
– Csak jövő szombaton tartjuk a kerti ünnepséget, de úgy gondoltam, hogy ma is
mulathatnánk egy kicsit.
– Mire gondolsz?
– Meghívtam Jorunnt és a szüleit. Sofie a vállát vonogatta.
– Felőlem.
A vendégek fél öt körül érkeztek. A hangulat kicsit fagyos volt, mivel Sofie édesanyja nem
találkozott túl gyakran Jorunn szüleivel.
Sofie és Jorunn hamarosan magukra is hagyta őket. Felmentek az emeletre, hogy megírják
a kerti ünnepségre szóló meghívókat. Miután eldőlt, hogy Albertót is meghívják, Sofie
javasolta, hogy vendégeiket „filozófiai kerti ünnepségre” hívják. Jorunn nem tiltakozott,
hiszen ez Sofie ünnepe lesz. Egyébként is újabban igen népszerűek az efféle „témaösszejövetelek”.
Végre megalkották a meghívót. Mindössze kétórányi munkába került, és a végére a két
leányzó már majd megpukkadt a nevetéstől.
Kedves…
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Szeretettel meghívunk a június 23-án, Szent Iván napján, este 7-kor tartandó filozófiai kerti
ünnepségre, a Lóhere utca 3-ba. Az este folyamán lehetőleg megfejtjük az élet nagy
misztériumát. Ne felejtsd otthon a pulóvered és elmés gondolataidat, amelyek bízvást
hozzájárulnak majd a filozófia titkainak leleplezéséhez. Sajnos tűzetnem rakhatunk, ugyanis
az erdők szárazsága miatt tűzgyújtási tilalom van, de a fantázia lángjai szabadon
loboghatnak. Az ünnepség éppen ezért zártkörű. (Csak semmi sajtónyilvánosság!)
Üdvözlettel: Jorunn Ingebrigtsen (szervezőbizottság)
és Sofie Amundsen (házigazda)
Visszamentek a felnőttekhez, akik most már oldottabban társalogtak, mint amikor a két
kislány felment Sofie szobájába. Sofie átnyújtotta édesanyjának a díszes betűkkel írott
meghívót.
– 18 másolatra lesz szükségem – fűzte hozzá. Már máskor is megkérte édesanyját, hogy
fénymásoljon neki a munkahelyén.
Édesanyja elolvasta a szöveget, majd átnyújtotta a gazdasági tanácsosnak.
– Most láthatják. A lányom teljesen magánkívül van.
– Ez bizony izgalmasnak tűnik – jegyezte meg a gazdasági tanácsos, miközben odaadta az
irományt a feleségének. – Magam is szívesen részt vennék egy ilyen ünnepségen.
A Barbie baba már neki is látott az olvasásnak.
– Hát ez fantasztikus! Tényleg, nem jöhetünk el, Sofie?
– Akkor legyen húsz példány – mondta Sofie, komolyan véve a kérést.
– Te teljesen megőrültél! – bosszankodott Jorunn.
Aznap este Sofie lefekvés előtt kinézett az ablakon. Eszébe jutott, hogy nemrég még alig
tudta kivenni Alberto alakját a sötétben. Igen, pontosan egy hónapja történt. Most is késő éjjel
volt, csakhogy világos nyáréjszaka.
Alberto kedd reggelig nem adott hírt magáról. Akkor telefonon jelentkezett, alighogy Sofie
édesanyja munkába indult.
– Sofie Amundsen.
– Itt pedig Alberto Knox.
– Sejtettem.
– Sajnálom, hogy nem telefonáltam hamarabb, de a tervünk minden figyelmemet lekötötte.
Csak akkor dolgozhatok teljesen zavartalanul, ha őrnagyunk minden erejével rád összpontosít.
– Ez furcsán hangzik.
– Ilyenkor én magam eltűnök a színről. Még a világ legtökéletesebb hírszolgálata sem
működik megfelelően, ha egyetlen személy lát el minden feladatot… Kaptam tőled egy
képeslapot.
– Úgy érted, meghívót.
– Van hozzá elég bátorságod?
– Miért ne?
– Tudod, annyi minden megtörténhet egy ilyen ünnepségen.
– Eljössz?
– Hát persze. Van azonban még valami. Eszedbe jutott, hogy Hilde édesapja aznap érkezik
meg Libanonból?
– Nem, tulajdonképpen nem.
– Lehetetlen, hogy véletlen legyen. Furcsa, hogy éppen akkor rendeztet veled egy filozófiai
kerti ünnepséget, amikor hazaérkezik Bjerkelybe.
– Mondtam már, hogy eszembe sem jutott.
– Neki viszont igen. No jó. Még beszélünk erről. Eljöhetnél ma délelőtt az Őrnagy202

kunyhóba.
– Ki kell gyomlálnom néhány virágágyat.
– Akkor találkozzunk délután kettőkor. Úgy jó?
– Ott leszek.
Alberto Knox aznap is a bejárati lépcsőn üldögélt. – Ülj csak le – mondta, amikor Sofie
odaért mellé. Aztán minden teketóriázás nélkül a lényegre tért. – Idáig beszéltünk a
reneszánszról, a barokkról és a felvilágosodásról. Ma a romantikáról ejtünk néhány szót,
amelyet Európa utolsó nagy kulturális korszakának neveznek. Hamarosan végére érünk egy
hosszú történetnek, gyermekem.
– Ilyen sokáig tartott volna a romantika?
– A XVIII. század végén kezdődött, és a következő évszázad közepéig tartott. 1850 óta
nem beszélhetünk olyan korszakról, amely egységbe foglalta volna a költészetet, a filozófiát,
a képzőművészetet, a tudományt és a zenét.
– Ezek szerint a romantika ilyen korszak volt?
– Úgy is mondhatnánk, hogy a romantika volt Európa utolsó „közös megnyilvánulása”.
Németországban kezdődött, a felvilágosodás egyoldalú észközpontúságának ellenpontjaként.
Kant után már nem a rideg értelem állt a középpontban. Németországban fellélegzett a
fiatalság.
– És ők mit tartottak lényegesnek?
– „Érzelem”, „képzelőerő”, „élmény” és „vágyakozás” az a fogalom, amely köré az új
mozgalom szerveződött. A felvilágosodás egyes gondolkodói, mint például Rousseau, szintén
kiemelték az érzelmek jelentőségét, a túlzott észközpontúság elleni kritikaként. Innentől fogva
azonban ez a mellékág vált a német kultúra fő vonulatává.
– Ezek szerint Kant ekkor már nem örvendett különösebb népszerűségnek?
– Igen is meg nem is. Számos romantikus gondolkodó Kant örökösének tekintette magát.
Kant meghatározta, hol húzódik annak a határa, amit az úgynevezett „Ding an sich”-ből
felfoghatunk. Másrészt Kant arra is rámutatott, milyen fontos szerepe lehet az énnek a
megismerés folyamatában. Ezzel elhárult minden akadály az én elől a lét egyéni értelmezését
illetően. Ez különösen a romantikus gondolkodók önimádatában és zsenikultuszában
nyilvánult meg.
– Hát ennyi zseni élt akkoriban?
– Csak egy példát mondok: Beethoven. Zenéje tökéletesen kifejezi saját érzéseit és vágyait.
Beethoven ezt tekintve „szabad” művész volt a barokk mestereivel, Bachhal vagy Handellel
ellentétben, akik Isten dicsőségére, sokszor igen szigorú szabályoknak megfelelve
komponálták műveiket.
– Én sajnos csak a Holdfény-szonátát és a Sors-szimfóniát ismerem.
– Itt is hallhatod, milyen romantikus a Holdfény-szonáta, és milyen drámai erővel fejezi ki
magát Beethoven az V. szimfóniában.
– De hát azt mondtad, hogy a reneszánsz művészei is individualisták voltak.
– Valóban. Sok a közös vonás a reneszánsz és a romantika között. Nem utolsósorban az,
hogy kiemelt szerepet tulajdonítottak a művészetnek a megismerés folyamatában. Persze
ehhez Kantnak is volt némi köze. Esztétikájában azt próbálta megfogalmazni, mi történik
akkor, amikor lenyűgöző élményben van részünk, például ha megpillantunk egy műremeket.
Ha úgy adjuk át magunkat egy műalkotás csodálatának, hogy a művészi élményen kívül
semmilyen más érdek nem vezérel bennünket, akkor jutunk közelebb a „Ding an sich”, a
„magában való dolog” kínálta élményhez.
– Ezek szerint a művészek képesek kifejezni azt, amire a filozófusok képtelenek?
– Ez a romantikusok felfogása. Kant szerint a művész szabadon játszik a
megismerőképességével. Schiller, a német költő továbbfejlesztette Kant nézeteit. Szerinte a
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művész tevékenysége olyan, akár a játék, az ember pedig csak akkor szabad, ha játszik, mert
eközben megalkotja saját törvényeit. A romantikusok úgy vélték, csak a művészet vihet
minket közelebb a „kimondhatatlanhoz”. Néhányan még továbbmerészkedtek, a művészt
Istenhez hasonlították.
– Azért, mert a művész megteremti saját valóságát, éppen úgy, ahogy Isten a világot
teremtette meg.
– Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a művésznek „világteremtő a képzelete”. Művészi
révületében elmosódik a határ az álom és a valóság között. Novalis, az ifjú zsenik egyike azt
mondta, hogy „a világ álommá, az álom pedig valósággá válik”. Írt egy középkori regényt
Heinrich von Ofterdingen címmel. Amikor 1801-ben meghalt, a regény még nem készült el
teljesen. Ennek ellenére óriási hatása lett. A történet a fiatal Heinrichről szól, aki a „kék
virág” keresésére indul, amelyre azóta vágyakozik, hogy egyszer álmában megpillantotta. Az
angol romantikus költő, Coleridge így fejezte ki ugyanezt a gondolatot.
És ha elaludnál?
És álmodban messze járnál,
Mi lenne, mondd?
Álmodban a mennybe szállnál,
Letépnél egy szép virágot,
Szép és különös virágot,
Mi lenne, mondd?
És aztán, ha ébredéskor
Ott találnád a kezedben,
Mondd,
Mi lenne, mondd?
– Milyen szép!
– A távoli és elérhetetlen dolgok utáni vágy jellegzetesen romantikus vonás. Képesek
voltak rég letűnt korok után is vágyakozni, így a középkorba, amelyet felértékeltek, szemben
a felvilágosodás negatív véleményével. De éppily lelkesedéssel vágyakoztak távoli
kultúrákba, mint például a titokzatos „Napkeletre”. Vonzotta őket az éjszaka, a szürkület, a
régi romok és a természetfeletti dolgok. Igen nagy érdeklődést tanúsítottak minden iránt, amit
mi „a lét árnyoldalainak” szoktunk nevezni, vagyis a sötét, borzalmas és misztikus élmények
iránt.
– Eddig csupa izgalmasat meséltél erről a korról. Kik voltak ezek a „romantikusok”?
– A romantika mindenekelőtt a városi kultúra jelensége. A múlt század első felében
számos európai országban hirtelen megindult a városiasodás. A romantika hívei és képviselői
fiatalemberek, főképp diákok voltak, még ha gyakran elhanyagolták is tanulmányaikat.
Határozottan „polgárellenesek” voltak, a rendőrséget vagy akár a szállásadónőjüket is
„nyárspolgárnak”, sőt „ellenségnek” bélyegezték.
– Húha, azt hiszem, nem szívesen lettem volna egy romantikus szállásadónője.
– A romantikusok első nemzedéke 1800 körül volt fiatal, és mozgalmukat nyugodt lélekkel
nevezhetnénk az első európai diáklázadásnak is. Őszintén szólva, igen sok a hasonlóság
köztük és a 150 évvel később kialakult hippimozgalom között.
– Virág és hosszú haj, gitárpöntyögés és lezserség?
– Igen. „Henyélés a zseni ideálja, a lustaság a romantika erénye.” A romantikus dolga az
volt, hogy élje az életét, vagy éppen az, hogy álmaiban éljen. A mindennapos tevés-vevés a
nyárspolgárok erénye.
Az örökké lángoló szerelem is romantikus jellemvonás. A nő éppoly távoli és elérhetetlen
eszmény, mint Novalis „kék virága”. Novalis egyébként eljegyezte magát egy tizennégy
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esztendős lánnyal, aki négy nappal azután halt meg, hogy betöltötte a tizenötöt. Ám Novalis
egy életen át szerette.
– Azt mondtad, négy nappal azután halt meg, hogy betöltötte a tizenötöt?
– Igen.
– Én pontosan ma vagyok tizenöt éves és négynapos.
– Tényleg…
– Hogy hívták?
– Sophie-nak.
– Mit beszélsz?!
– Jól hallottad…
– Megrémítesz! Lehetséges, hogy csak véletlen az egész?
– Nem tudom, Sofie. De tényleg Sophie-nak hívták.
– Folytasd!
– Novalis 29 évesen halt meg. Ő is a korán eltávozottak közé tartozott. Mert a
romantikusok közül sokan haltak meg fiatalon. És nem mind tüdővészben. Néhányan
öngyilkosságot követtek el…
– Uramisten!
– Akik pedig megérték az idősebb kort, harmincas éveikben felhagytak a romantikus
lángolással. Tipikus polgárok és konzervatívok lettek.
– Ezek szerint átigazoltak az ellenfélhez.
– Hát, mondhatjuk így is. De éppen a romantikus szerelemnél tartottunk. Még az
elérhetetlen szerelemről is lehetett írni, ahogy Goethe tette híres levélregényében, Az ifjú
Werther szenvedéseiben. 1774-ben jelent meg. A rövid regény azzal végződik, hogy Werther
főbe lövi magát, mert nem nyerheti el azt, akit szeret…
– Szerinted nem ment egy kicsit messzire?
– A regény megjelenése után rohamosan nőtt az öngyilkosságok száma. Éppen ezért egy
ideig Dániában és Norvégiában be is tiltották a könyvet. Láthatod, nem volt egészen
veszélytelen a romantikusok élete. Hajlamosak voltak az érzelmi túlzásokra.
– Amikor azt mondod, hogy „romantikus”, nekem nagyméretű tájképek jutnak eszembe.
Titokzatos erdők, vad természet… többnyire ködben.
– A romantika egyik fontos vonása éppen a természet utáni vágyakozás és a
természetmisztika. És ilyen élményben csak természetközeiben részesülhetünk. Bizonyára
emlékszel még Rousseau-ra, aki meghirdette a „vissza a természethez” jelszavát. E mozgalom
a romantikában bontakozhatott csak ki igazán, mivel a romantika szemben állt a
felvilágosodás mechanikus világszemléletével. Már utaltam rá, hogy a romantika felújította a
reneszánsz régi világmindenség-tudatát.
– Magyarázd el, kérlek.
– Ennek az a lényege, hogy egészként szemlélik a természetet. E tekintetben a
romantikusok visszanyúltak Spinozáig, sőt Plótinoszig, meg olyan reneszánsz filozófusokig,
mint Jacob Bohme és Giordano Bruno. Gondolkodásukban közös, hogy az isteni „én”-t a
természetben fedezték fel.
– Tehát panteisták voltak…
– Mind Descartes, mind pedig Hume határozott vonalat húzott egyfelől az én, másfelől a
„kiterjedt” valóság között. Hasonlóan Kanthoz, aki viszont a „megismerő én” és a magában
való természet közé helyezte a határt. A romantikusok azt állították, hogy a természet
egyetlen nagy „én”. Ők használták a „világlélek” és a „világszellem” fogalmát is.
– Értem.
– A romantika legjellegzetesebb filozófusa von Schelling. 1775-ben született, és 1854-ben
halt meg. Megpróbálta elmosni a különbséget a „szellem” és az „anyag” között. A természet
egésze – az emberi lélek és a fizikai valóság egyaránt – Isten, vagyis a „világszellem”
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kifejeződése.
– Már Spinoza is ezt mondta.
– „A természet a látható szellem, a szellem a láthatatlan természet”, hirdette Schelling. A
természetben mindenütt az „építő” szellemet látta. Az anyagról pedig úgy vélte, hogy
„szunnyadó intelligencia”.
– Ezt jobban is elmagyarázhatnád.
– Schelling „világszellemet” látott a természetben, de ugyanezt a világszellemet látta az
ember tudatában is. Tehát a természet és az emberi tudat ugyanannak a dolognak a
kifejeződése.
– Miért is ne?
– A „világszellemet” ekképp felfedezhetjük mind a természetben, mind pedig saját
elménkben. Novalis ezért mondhatta azt, hogy „a titokzatos út befelé vezet”. Úgy vélte, az
ember magában hordozza a világmindenséget, és a világ misztériumát önmagába belépve
élheti meg.
– Ez igazán szép gondolat.
– A romantikusok közül sokan úgy tartották, hogy a filozófia, a természetkutatás és a
költészet egy magasabb rendű egység része. Mindegy, hogy az ember a dolgozószobájában
ülve verseket ír, vagy a virágokat, netán a kövek összetételét tanulmányozza, valójában
ugyanannak a dolognak két oldaláról van szó. Hiszen a természet nem holt szerkezet, hanem
élő „világszellem”.
– Ha még tovább mesélsz erről, azt hiszem, én is romantikus leszek.
– A norvég születésű természettudós, Henrik Steffens – akit a haza koszorús költője
Norvégia „elveszett babérlevelének” nevezett, mert Németországba költözött – 1801-ben
Koppenhágába utazott, hogy előadásokat tartón a német romantikáról. Nos, ő a
következőképpen fogalmazta meg a romantikus mozgalom lényegét. „Elfáradva az örökös
próbálkozástól, hogy áttörjünk a nyers anyagon, más utat választottunk, hogy a végtelen elébe
siethessünk. Önmagunkba fordultunk, és új világot teremtettünk…”
– Nem értem, hogy vagy képes ilyesmit kívülről idézni.
– Igazán semmiség, gyermekem.
– Folytasd!
– Schelling fejlődést látott a „természetben”, amely a földtől és a kövektől kiindulva az
emberi tudatban végződik. Rámutatott arra, hogy az élettelen természetből egyenes vonalú
átmenet vezet az egyre bonyolultabb létformákig. A romantikus természetszemlélet olyan
organizmusnak, szervezetnek, egységnek vélte a természetet, amely állandóan fejleszti a
benne rejlő lehetőségeket. A természet olyan, mint a növény, amelynek levelei és szirmai
nőnek. Vagy mint a verseit író költő.
– Téged ez nem emlékeztet Arisztotelészre?
– Dehogynem. A romantikus természetfilozófiának vannak arisztotelészi és újplatonikus
vonásai. Arisztotelész természetszemlélete ugyanis sokkal organikusabb, mint a materialisták
mechanikus természetképe.
– Értem.
– Hasonló gondolatokkal találkozunk új történelemszemléletükben is. A romantikusok
elképzeléseit a történetfilozófus Herder (1744-1803) nézetei formálták. Szerinte a történelem
menetét a növekedés és a célirányosság jellemzi. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Herder
történelemszemlélete „dinamikus”. A felvilágosodás követőit a statikus történelemszemlélet
jellemezte. Számukra csak az univerzális, mindent átható értelem létezett, amely minden
korban különbözőképpen érvényesül. Herder szerint a történelemben minden kornak megvan
a maga jelentősége. Ugyanígy minden népre egyedi „néplélek” jellemző. Csak az a kérdés,
képesek vagyunk-e beleélni magunkat az egyes kultúrák másságába.
– Ez éppen olyan, mint amikor beleélem magam egy másik ember lelkivilágába, hogy
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megérthessem. Át kell éreznem egy másik kultúrát, ha meg akarom érteni.
– Tudom, manapság ez már közhelyszerűen hangzik. A romantikában azonban új
felismerés volt. A romantika hozzájárult a különböző népek nemzeti érzésének, identitásának
erősödéséhez. Nem véletlen, hogy a norvégok nemzeti öntudatra ébredése is az 1814-es évhez
köthető.
– Értelek.
– Mivel a romantika a legkülönfélébb területeken mutatott új irányt a fejlődésnek, két
formájáról szokás beszélni. Egyik ágát univerzális romantikának hívják. Követői a
természettel, a világlélekkel és a művészi zseni mibenlétével foglalkoztak. Központja Jénában
volt a XIX. század elején.
– És a másik forma?
– Az a nemzeti romantika. Virágkorát később élte, központja Heidelberg városa volt. A
„nemzeti romantikusokat” elsősorban a „nép” történelme, a „nép” nyelve és egyáltalán a
„népi” kultúra érdekelte. A „népet” is olyan organizmusnak tekintették, amely kibontakoztatja
a benne rejlő lehetőségeket, akárcsak a természet és a történelem.
– Mondd meg, hol élsz, és megmondom, ki vagy.
– Tulajdonképpen az „organizmus” volt az a szó, amely összekapcsolta az „univerzális” és
a „nemzeti” romantikát. Élő organizmusnak tekintették a növényt éppúgy, mint az embert. Így
lehetett akár egy költemény is élő organizmus. Ugyanez mondható el a nyelvről, sőt a
természetről mint egészről is. Éppen ezért nincs éles határvonal a romantika két ága között. A
világszellem egyaránt jelen van a népben és a népi kultúrában, a természetben és a
művészetben.
– Értem.
– Már Herder megkezdte a különböző népek balladáinak összegyűjtését. Gyűjteményének
A népek hangja dalaikban beszédes címet adta. A népköltészetet jelölte meg az adott nép
„anyanyelveként”. Heidelbergben kezdték összeszedni a balladákat, népdalokat és a
népmeséket. Bizonyára hallottál már a Grimm testvérek mesegyűjteményéről.
– Hát persze, Hófehérke, Piroska, Hamupipőke, Jancsi és Juliska…
– És még sok más mese… Norvégiában Asbjörnsen és Moe járta be az országot, hogy
leszüretelje „a nép eredeti költészetét”. Olyan volt ez, mint amikor leszednek egy érett
gyümölcsöt, amelyről addig megfeledkeztek, pedig finom és tápláló. Az idő pedig sürgetett,
mert a gyümölcsök már kezdtek potyogni a fáról. Ekkor, a XIX. század első felében fedezték
fel újra a régi pogány mítoszokat és istenekről szóló költeményeket. Az európai zeneszerzők
szívesen használták fel alkotásaikban a népzene hangzásvilágát. Mintegy hidat emeltek a
népzene és a műzene közé.
– Műzene?
– A műzene nem más, mint egy bizonyos zeneszerző, például Beethoven által komponált
zene. A népzene nem egy adott személyhez, hanem magához a néphez kötődik. Ezért nem
tudjuk pontosan meghatározni, mikor keletkezett. Ugyanez érvényes a népmesékre és a
műmesékre.
– Mit jelent az, hogy műmese?
– Olyan mese, amelynek ismerjük a szerzőjét. Például Andersen meséi. A romantikusok
különösen kedvelték a mese műfaját. A német mesterek közül Hoffmann a legismertebb.
– Úgy rémlik, hallottam már Hoffmann meséiről.
– A mese volt a romantikusok irodalmi ideálja, úgy, ahogy a színház a barokk ideális
művészeti formája. Lehetőséget adott arra, hogy a művész teljes mértékben
kibontakoztathassa alkotóképességét.
– Akár a költött világ Istene is lehetett.
– Pontosan. Azt hiszem, eljött az összefoglalás ideje.
– Halljuk!
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– A romantika filozófusai „én”-ként fogták fel a világlelket, amely egy többé-kevésbé
álomszerű állapotban teremti meg a világban létező dolgokat. Fichte úgy vélte, hogy a
természet egy magasabb szintű tudattalan képzelőerő szülötte. Schelling is hasonlóképpen,
„Istenben” képzelte el a világot. Bizonyos dolgokról tud Isten, de a természetnek akadnak
olyan oldalai is, amelyek a tudattalant képviselik Istenben. Mert Istennek is van „árnyoldala”.
– Ez a gondolat egyszerre riasztó és lenyűgöző. Berkeleyre emlékeztet.
– Hasonlóképpen értelmezték a költő és műve viszonyát. A mese tehát lehetőséget adott
írójának, hogy kedvére játsszon „világteremtő képzelőerejével”. A teremtés folyamata nem
mindig ilyen tudatos. A költő néha rádöbben arra, hogy az általa teremtett történet szálát egy
benne lakozó erő szövi tovább. Mintha hipnotizált állapotban írna.
– Tényleg?
– De módjában áll az is, hogy megtörje az illúziót. Ironikus megjegyzések révén szólhat
olvasóihoz, így avatkozva be a történetbe.
– Értem.
– Ekképp emlékeztetni olvasóit arra, hogy a mese pusztán csak mese. Az illúzió
megtörésének ezt a módját nevezik „romantikus iróniának”. Ibsennél is találunk erre példát a
Peer Gynt-ben, amikor az egyik szereplő így beszél: „Halni ötödik felvonás közepén sose volt
szokás.”
– Szerintem kicsit nevetséges ez az érvelés. Hiszen ezzel azt is elárulja, hogy ő maga is a
fantázia szülötte.
– Valójában annyira paradox, hogy most azonnal le is engedhetjük a függönyt.
– Ezzel mit akartál mondani?
– Nem, semmit. Tulajdonképpen ott hagytuk abba, hogy Novalis kedvesét is Sophie-nak
hívták, és 15 éves korában halt meg…
– Remélem, megérted, miért rémültem meg annyira. Alberto maga elé meredve folytatta.
– Ne aggódj, nem jutsz Novalis kedvesének sorsára.
– Miért nem?
– Mert még hátravan jó néhány fejezet.
– Miket hordasz össze?
– Csak azt mondtam, hogy aki elolvassa a Sofie-ról és Albertóról szóló történetet, rögtön
ráérez arra, hogy hátravan még néhány fejezet. Hiszen csak a romantikánál tartunk.
– Elkápráztatsz.
– Valójában az őrnagy szeretné Hildét elkápráztatni. Ugye milyen egyszerű, Sofie?
Függöny!
Alberto még be sem fejezhette, amibe belekezdett, máris egy fiú szaladt feléjük az erdőből.
Ruhája olyan volt, mint az araboké, fején turbán, kezében olajlámpás. Sofie megragadta
Alberto kezét.
– Ki lehet ez? – kérdezte rémülten. Ám a választ már a fiútól kapta meg.
– Aladdinnak hívnak. Egyenesen Libanonból érkeztem. Alberto szigorúan ránézett.
– És mi van a lámpádban, fiú?
Erre a fiú megdörzsölte a lámpást, amelyből vastag gőzfelhő tört elő. A gőzből férfialak
bontakozott ki. Fekete szakálla és svájcisapkája volt, mint Albertónak. A lámpa fölött
gomolyogva megszólította őket.
– Hallasz engem, Hilde? Kicsit megkéstem az újabb gratulációkkal. Most csak azt akarom
mondani, hogy számomra Bjerkely, sőt a környéke is mesébe illő hely. Néhány nap múlva
találkozunk.
Ezzel a férfialak visszabújt a lámpásba, nyomában eloszlott a gőzfelhő is. A fiú hóna alá
csapta a lámpást, és pillanatok alatt eltűnt az erdőben.
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– Hát… hát ez hihetetlen – hüledezett Sofie. – Semmiség az egész, gyermekem.
– A szellem pontosan úgy beszélt, mint Hilde édesapja.
– Hiszen az ő szelleme volt.
– Na de…
– Te és én és minden körülöttünk mélyen az őrnagy tudatában zajlódik. Április 28.,
szombat, késő éjjel. Az őrnagy még ébren van, körülötte már minden ENSZ-katona alszik.
Már őrnagyunk is nagyon álmos. De be kell fejeznie a könyvet, amit lányának szeretne
ajándékozni a 15. születésnapjára. Éppen ezért dolgoznia kell. Szegény ember csak keveset
vagy semmit sem pihenhet.
– Azt hiszem, megadom magam.
– Függöny!
Sofie és Alberto egy ideig csendben üldögélt, és a víztükröt nézte. Alberto nem moccant,
mintha kőbe faragták volna. Sofie nem bírta tovább, és megrázta a vállát.
– Megnémultál?
– Már megint beleavatkozott. A legutóbbi néhány jelenetet az utolsó betűig ő játszatta el
velünk. De ezzel elárulta magát, végre tökéletesen kiismerhettük. Legalább tudjuk, hogy egy
olyan könyvben élünk, amelyet Hilde édesapja küld leányának születésnapi ajándékként.
Hallottad, hogy mit mondtam? Valójában nem „én” voltam, aki mondta.
– Ha mindez igaz, szívem szerint kitörnék a könyvből, hogy a magam útját járjam.
– Pontosan ez az én titkos tervem is. De előbb még szóra kellene bírnunk Hildét. Most
mindent elolvas, amit mondunk. Ha egyszer mégis sikerül kijutnunk innen, már sokkal
nehezebb lesz felvenni vele a kapcsolatot. Most kell megragadnunk az alkalmat.
– És mit mondjunk?
– Azt hiszem, őrnagyunk már majdnem elaludt az írógép fölött. Ujjai még lázas
gyorsasággal járnak a billentyűzeten…
– Furcsa erre gondolni.
– Csak most írhat le olyan dolgokat, amilyeneket egyébként nem írna le. És nincs
korrektúrafestéke, Sofie. Ez fontos része a tervnek. Isten legyen irgalmas ahhoz, aki
kölcsönöz az őrnagynak egy üveg korrektúrafestéket!
– Ha rajtam múlik, egy cseppet sem kap.
– Most pedig arra szeretném buzdítani a szegény gyermeket, hogy lázadjon fel édesapja
ellen. Igazán szégyenletes, hogy hagyja magát mindenféle árnyképekkel szórakoztatni. Ha
most az apja itt lenne, saját testében érezhetné a felháborodásunkat.
– Csakhogy nincs itt.
– A lelke ugyan itt van, de a teste biztonságban csücsül Libanonban. Ugyanis ami
körülvesz minket, nem más, mint az őrnagy „én”-je.
– De azért valamivel csak több annál, mint amit itt látunk?
– Csak árnyékok vagyunk az őrnagy lelkében. Egy árnynak ugyancsak nehéz fellázadnia
mestere ellen, Sofie. Határozott mérlegelést igényel. Van azonban esélyünk arra, hogy
befolyásoljuk Hildét. Csak egy angyal lázadhat fel Istene ellen.
– Rávehetjük Hildét, hogy nyelvet öltsön édesapjára, amint az megérkezik. Elmondhatjuk,
micsoda fajankó. Esetleg elronthatja a csónakját, vagy eltörheti a tengerészlámpását.
Alberto bólintott.
– Esetleg el is jöhet tőle. Neki sokkal könnyebb lenne, mint nekünk. Egyszerűen eljön
otthonról, és nem megy vissza többé. Azt hiszem, elég büntetés lenne ez egy őrnagy számára,
aki a mi számlánkra játszik „világteremtő fantáziájával” – mondta a filozófus.
– Már látom is magam előtt az egészet. Az őrnagy bejárja az egész világot, hogy
megtalálja Hildét. De Hilde soha nem kerül elő, mert képtelen volt egy olyan apával együtt
élni, aki Alberto és Sofie rovására szórakozik.
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– Ez az, szórakozik. Pontosan erre gondoltam, hogy születésnapi ajándékként kezel
minket. De azt ajánlom neki, Sofie, hogy vigyázzon magára. És Hilde is.
– Mire gondolsz?
– Kényelmesen ülsz?
– Igen. Remélem, hogy a lámpa szelleme is nyugton marad végre.
– Gondolj arra, hogy minden, ami velünk történik, valaki más tudatában megy végbe. Mi
vagyunk ez a tudat, Sofie. Nincs önálló lelkünk, valaki más lelke vagyunk. Ezt tekintve létünk
filozófiailag megalapozott. Berkeley és Schelling ezt hallva ugyancsak hegyezné a fülét.
– Igen?
– Elképzelhető, hogy ez a lélek Hilde Möller Knag édesapja. Libanonban van, és
filozófiakönyvet ír leánya tizenötödik születésnapjára. Amikor Hilde június 15-én felébred,
ott találja éjjeliszekrényén a könyvet, és attól kezdve ő és mások is elolvashatják a rólunk
szóló történetet. Hiszen az őrnagy már jó előre utalt rá, hogy az ajándékot meg lehet osztani
másokkal is.
– Emlékszem.
– Mindezt, amit most neked elmondtam, Hilde is elolvassa, azután, hogy édesapja egyszer
Libanonban volt, és elképzelte, hogy én mesélek neked arról, hogy ő Libanonban van… és
elképzeli, hogy én elmesélem neked, hogy ő Libanonban volt…
Sofie szédülni kezdett. Igyekezett még egyszer végiggondolni, amit Berkeleyről és a
romantikusokról hallott. Alberto Knox folytatta.
– De jobb, ha nem hordják fenn túlságosan az orrukat. Inkább nevetniük kellene, mert az
ilyen nevetés néha megakad az ember torkán.
– Kiről beszélsz?
– Hildéről és az édesapjáról. Hát nem róluk beszéltünk mostanáig?
– De miért ne hordják fenn az orrukat?
– Mert egyáltalán nem is olyan elképzelhetetlen, hogy ők is csak valamely tudatban
léteznek.
– Hogyhogy?
– Ha lehetséges volt Berkeley és a romantikusok számára, akkor miért ne lenne lehetséges
számukra is? Lehet, hogy az őrnagy is csak árnykép egy olyan könyvben, amely Hildéről és
róla szól, és természetesen rólunk, kettőnkről is, miután mi is részei vagyunk az életüknek.
– Az még rosszabb, mert akkor árnyképek árnyképei lennénk.
– Szerintem az is elképzelhető, hogy van valahol egy író, aki könyvet ír az ENSZbékefenntartó őrnagyról, Albert Knagról, aki könyvet ír leányának, Hildének. Ez a könyv egy
bizonyos „Alberto Knox”-ról szól, aki küld néhány visszafogott hangú filozófiai levelet Sofie
Amundsennek a Lóhere utca 3-ba.
– Tényleg így lenne?
– Csak azt mondtam, hogy lehetséges. Számunkra ez az író „rejtőzködő isten” lenne, Sofie.
Bármik vagyunk, bármit mondunk és teszünk, belőle származik, mert mi ő vagyunk, de soha
semmit nem fogunk megtudni róla. Valahol a legalsó rekeszben tartanak bennünket.
Sofie és Alberto némán ült egymás mellett. Végül a kislány törte meg a csendet.
– Ha valóban létezik az a szerző, aki kitalálta a Hilde apjáról szóló történetet, mint ahogy a
rólunk szóló történetet is kitalálta…
– Igen?
– …nos, jobb, ha ő sem hordja fenn túlságosan az orrát.
– Mire gondolsz?
– Az az író most ott ül valahol, és a fejében ott rejtőzik Hilde meg én. Olyan
elképzelhetetlen, hogy az ő élete is csak egy magasabb rendű tudat része?
Alberto csak üldögélt, és bólogatott.
– Természetesen, Sofie. Természetesen lehetséges. És ha ez valóban így van, akkor azért
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mondatta el velünk ezt a filozófiai eszmefuttatást, mert jelezni akarta számunkra ezt a
lehetőséget. Hangsúlyozni kívánta, hogy ő is csak egy védtelen árny, és ez a könyv, amely
rólad és Hildéről szól, valójában egy filozófiai tankönyv.
– Egy tankönyv?
– Tudod, a beszélgetéseink jellege, a párbeszédek, nos, Sofie…
– Igen?
– Valójában ez egy monológ.
– Azt hiszem, mostanra minden tudattá és szellemmé alakult át. Örülök, hogy vannak még
filozófusok. De hát ez a filozófus, aki olyan büszkén beszélt Thalészről, Empedoklészról és
Démokritoszról, csak nem állhat meg itt?
– Nem hiszem. A következő filozófus, akiről beszélek neked, Hegel. Ő volt az első
filozófus, aki megpróbálta megmenteni a filozófiát, miután a romantikusok mindent
szellemmé változtattak.
– Izgatottan várom már.
– Hogy ne zavarjanak bennünket többé holmi szellemek és árnyak, jobb, ha most
bemegyünk.
– Egyébként is hűvös van idekinn.
– Függöny!
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Hegel
…ésszerű az, ami életrevaló.
A vastag irattartó nagy koppanással esett le a földre. Hilde most nem törődött vele, csak
feküdt az ágyban, és a plafont bámulta. Forgott vele a világ.
Apjának sikerült elszédítenie őt. Igazán nem volt szép tőle. Hilde még mindig nem értette
az egészet.
Sofie egyenesen őhozzá beszélt. Arra kérte, hogy lázadjon fel apja ellen. Neki pedig
sikerült felfedeznie valamit. Egy tervet…
Sofie és Alberto egy cseppet sem tudott ártani apjának. Nem úgy Hilde. Sofie ezért próbál
rajta keresztül hozzáférni apjához.
Hilde egyetértett Sofie-val és Albertóval abban, hogy apja valóban túl messzire
merészkedett az árnyképekkel való játszadozásban. Bár csak Albertót és Sofie-t találta ki,
semmi szükség arra, hogy állandóan hatalmát fitogtassa.
Szegény Sofie és Alberto! Éppannyira védtelenek voltak az őrnagy képzeletével szemben,
mint ahogy a filmvászon sem tehet arról, hogy mit vetítenek rá.
Jöjjön csak haza! Majd megkapja a magáét! Hilde fejébe szöget ütött valami.
Odament az ablakhoz, és lepillantott az öbölre. Már majdnem két óra volt. Kinyitotta az
ablakot, és lekiáltott édesanyjának.
– Anyu!
A csónakház ajtajában előbukkant édesanyja.
– Egy óra múlva lent leszek. Hozok néhány szendvicset is. Jó lesz így?
– Igen…
– Kell még egy kicsit olvasnom. Tudod, Hegelről.
Sofie és Alberto visszaült a tóra nyíló ablak mellé, ki-ki a maga helyére.
– Georg Wilhelm Friedrich Hegel a romantika igazi gyermeke volt – kezdte Alberto. –
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az első perctől fogva a német szellemiséget szolgálta. 1770ben született Stuttgartban. Tizennyolc évesen megkezdte teológiai tanulmányait Tübingenben.
1799-től, éppen a romantika legvirágzóbb korszakában, együtt dolgozott Schellinggel
Jénában. A jénai egyetem docensét hamarosan professzorrá nevezték ki Heidelbergben, amely
a német nemzeti romantika központja volt akkoriban. 1818-ban professzorként Berlinbe
került. Úgy tűnt, hamarosan Berlin lesz a német kultúra szellemi központja. Hegel 1831-ben
halt meg kolerában, de addigra a „hegelianizmus” szinte minden német egyetemen híveket
szerzett magának.
– Ezek szerint mindent elért életében, amit lehetett.
– Igen. És ez a filozófiájára is érvényes. Hegel egyesítette és továbbfejlesztette a
romantikus filozófia gondolatait. Ugyanakkor keményen bírálta Schelling filozófiáját.
– Mit bírált rajta?
– Schelling és a legtöbb romantikus úgy vélte, hogy a lét alapja a „világszellem”, amelynek
Hegel új jelentést adott. Ha „világszellemről” beszél, valamennyi emberi megnyilatkozás
összességére gondol. Mivel csak az embernek van „szelleme”. Ez a jelentéstartalom teszi
lehetővé, hogy beszéljen a világszellem vándorlásáról a történelemben. De ne feledkezzünk
meg arról, hogy Hegel emberi életről, emberi gondolatokról és emberi kultúráról beszél.
– Így már nem is olyan kísérteties ez a szellem. Már nem áll lesben „szunnyadó
intelligenciaként” kövek és fák mögé bújva.
– Ugye emlékszel még arra, hogy Kant beszélt a „Ding an sich”-ről, vagyis a „magában
való dolog”-ról. Bár Kant elutasította annak lehetőségét, hogy az ember valaha is betekintést
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nyerjen a természet legbensőbb titkaiba, arra mégis rámutatott, hogy létezik egyfajta
elérhetetlen „igazság”. Hegel azt állította, hogy „az igazság szubjektív”. Ezzel persze
elutasította bármiféle, az emberi értelem felett vagy rajta kívül álló „igazság” létét. Minden
megismerés emberi megismerés, állította.
– Úgy tűnik, Hegel filozófiája ismét két lábbal a földön áll.
– Igen. Azt hiszem, így is fogalmazhatunk. Hegel filozófiája olyan sokrétű és részletes,
hogy be kell érnünk a legfontosabb pontok érintésével. Nem tudom, mennyiben beszélhetünk
Hegel önálló „filozófiájáról”. Helyesebb, ha filozófiáját a történelmi megismerés
„módszerének” nevezzük. Hegel filozófiája nem „a lét belső természetének” megismerését
kutatja. Viszont megtanít bennünket a gondolkodás egy igen gyümölcsöző módjára.
– Ez ugye legalább olyan fontos.
– A Hegelét megelőző filozófiai rendszerekre jellemző, hogy igyekeztek állandó
kritériumokat felállítani arról, mi az, amit az ember megtudhat a világról. Mindez érvényes
Descartes-ra éppúgy, mint Spinozára, Hume-ra és Kantra. Mindannyian az emberi
megismerés alapjára igyekeztek fényt deríteni. De valamennyien abból indultak ki, hogy az
ember világról szerzett tudásának örökké változatlanok, időtlenek az előfeltételei.
– Mi mást mondjon egy filozófus?
– Hegel szerint ez lehetetlen. Szerinte az emberi megismerés alapja nemzedékről
nemzedékre változik. Éppen ezért nem léteznek „örök igazságok”. Nincs időtlen értelem. Az
egyetlen biztos pont, amibe a filozófia kapaszkodhat, maga a történelem.
– Ezt elmagyarázhatnád. Hogyan lehet a történelem biztos pont, ha állandó változásban
van?
– Egy folyó is állandóan változik. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem
beszélhetünk folyóról. Csak éppen azt nem kérdezheted meg, hogy a medrében hol a
„legvalódibb”.
– Igen, mert a folyó minden pontján egyformán folyó.
– A folyó egy adott pontjának legapróbb mozgását is meghatározza a folyó legfelső
szakaszán kialakult esés és áramlás, de befolyásolja az is, hogy ott, ahonnan figyeled, milyen
kövek, kanyarok és öblök vannak.
– Azt hiszem, értem.
– A gondolat vagy az értelem története is ehhez a folyóhoz hasonlít. A gondolatok,
amelyek az előtted élők hagyományaként áramlanak feléd, és annak a kornak anyagi
feltételei, amelyben élsz, meghatározzák gondolkodásmódodat. Ezért nem mondhatod, hogy
egy gondolat örök érvényű, viszont éppen megfelelő lehet akkor és ott, ahol vagy.
– De ugye ez nem azt jelenti, hogy minden egyaránt helytelen vagy egyaránt helyes?
– Nem. Ám minden csak a történelmi összefüggések viszonylatában helyes vagy helytelen.
Bolondnak néznének, ha 1990-ben a rabszolgaság előnyeiről igyekeznél meggyőzni valakit.
Ez persze korántsem volt így 2500 évvel ezelőtt. Noha akkoriban is elhangzottak olyan haladó
gondolatok, amelyek tiltakoztak a rabszolgaság ellen. De vegyünk egy hozzánk közelebb álló
példát. Úgy száz évvel ezelőtt még nem számított „esztelenségnek” hatalmas erdőterületek
kiirtása annak érdekében, hogy még több termőföldet nyerjenek. Ezzel szemben igen nagy
„esztelenségnek” számít manapság. Nekünk mások, sőt jobbak az előfeltételeink az ilyen
kérdések megítéléséhez.
– Most már értem.
– Hegelnek a filozófiai reflexiót illetően is az volt a véleménye, hogy az dinamikus, vagyis
folyamatszerű. Az „igazság” pedig maga a folyamat. A történelmi folyamaton kívül nem
léteznek olyan kritériumok, amelyek eldönthetik, mi a „legigazabb” vagy „legértelmesebb”.
– Most már jöhetnek a példák!
– Nem ragadhatsz ki különböző gondolatokat vagy elméleteket az ókorból, a középkorból,
a reneszánszból vagy a felvilágosodás korából, azt állítva, hogy helyesek vagy helytelenek.
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Azt sem mondhatod, hogy Platón tévedett, Arisztotelésznek viszont igaza volt. De azt sem,
hogy Hume tévedett, Kantnak és Schellingnek ezzel szemben igaza volt. Ez történelmietlen
gondolkodás lenne.
– Nem ragadhatsz ki egyetlen filozófust, de még csak egyetlen gondolatot sem abból a
történelmi közegből, amelyben élt, illetve született. Azonban – és most figyelj –, mivel
folyamatosan keletkeznek új dolgok, az értelem „progresszívnek” mondható. Ez azt jelenti,
hogy az emberi megismerés állandóan bővül, és ily módon „előre” halad.
– Akkor mégiscsak helyesebb Kant filozófiája, mint Platóné?
– Nos, a világszellem egyfolytában fejlődött és tágult Platóntól Kantig. Mindezt a folyóra
visszavetítve úgy fogalmazhatnánk meg, hogy több víz került bele. Több mint kétezer év telt
el. Ám Kant sem hiheti azt, hogy az „igazságai” elmozdíthatatlan kőként állnak a meder
szélén. Kant gondolatai is tovább fejlődnek, „értelme” az utána jövő nemzedékek bírálatának
tárgya lesz. És pontosan ez is történt.
– És ez a folyó, amiről beszélsz…
– Igen?
– Hová folyik?
– Hegel szerint a „világszellem” egyre nagyobb tudásra tesz szert önmagáról. A folyók is
egyre szélesednek, amint az ember a torkolatuk felé közeledik. Hegel úgy véli, hogy a
történelem nem más, mint a világszellem fokozatos öntudatra ébredése. A világ mindig is
megvolt, de a „világszellem” az emberi kultúra és az emberi fejlődés révén ismeri fel önnön
lényegét.
– Hogyan lehetett ennyire biztos ebben?
– Hegel történelmi realitásként kezeli ezt a folyamatot. Vagyis nem olyasminek tartja,
amivel kapcsolatban jóslatokba lehetne bocsátkozni. Bárki, aki tanulmányozni kezdi a
történelmet, látni fogja, hogy az emberiség egyre több ismeretet szerzett önmagáról, és egyre
jobban kibontakoztatta képességeit. Ezek szerint a történelem tanulmányozása meggyőzhet
bennünket arról, hogy az emberiség egyre nagyobb racionalitás és szabadság felé fejlődik.
Tehát a történelmi fejlődés, összes bakugrása ellenére, előremutat. Úgy is fogalmazhatnánk,
hogy a történelem túllép önmagán vagy „célra irányuló”.
– Szóval fejlődik. Rendben van.
– Igen. A történelem a reflexiók egyetlen hosszú láncolata, amelynek Hegel bizonyos
szabályait is megfogalmazta. Ha valaki behatóan tanulmányozza a történelmet, észre fogja
venni, hogy minden gondolat az azt megelőző gondolaton alapul. Egy gondolat születését egy
vele ellentétes értelmű gondolat születése követi. A két ellentétes gondolkodás között
feszültség keletkezik. Ám ezt a feszültséget feloldja egy harmadik gondolat megszületése,
amely figyelembe veszi mindkét, őt megelőző gondolatot. Hegel ezt nevezi dialektikus
fejlődésnek.
– Mondanál egy példát?
– Talán emlékszel még, hogy a preszókratikusok az ősanyag és az átváltozás kérdését
vitatták…
– Igen, nagyjából.
– Az eleaták úgy vélték, hogy valójában minden átalakulás lehetetlen. Így arra
kényszerültek, hogy tagadják a változást, annak ellenére, hogy érzékeikkel tapasztalták. Az
eleaták tehát kijelentettek valamit. Hegel ezt nevezi állításnak.
– Igen?
– De minden állítás megszületését követi az ellentétes álláspont létrejötte, amit Hegel
negációnak, azaz tagadásnak hívott. Az eleaták filozófiájának negációja Hérakleitosz, aki a
„minden mozog” elvét hirdette. A két, homlokegyenest ellenkező nézet között feszültség állt
fenn. Mármost ezt „oldotta fel” Empedoklész, rámutatva, hogy mindkét elképzelésben rejlik
igazság is, tévedés is.
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– Valami rémlik…
– Az eleatáknak igazuk volt abban, hogy lényegében semmi sem változik, de tévesen
gondolták, hogy nem bízhatunk meg az érzékeinkben. Hérakleitosz helyesen állította, hogy
támaszkodhatunk az érzékszerveinkre, ám tévedett abban, hogy minden mozog.
– Ugyanis nem csupán egyetlen őselem van. És nem maguk az őselemek változnak, hanem
azok kombinációi.
– Pontosan. Empedoklésznek ezt a két ellentétes álláspont között közvetítő véleményét
nevezte Hegel a negáció negációjának, azaz a tagadás tagadásának.
– Micsoda szavak!
– A megismerés három szakaszát „tézisnek”, „antitézisnek” és „szintézisnek” nevezte.
Mondjuk, hogy Descartes racionalizmusa volt a tézis, amelynek ellentmondott Hume
empirikus antitézise. Az így létrejött ellentmondást, vagyis a két különböző álláspont között
rejlő feszültséget oldotta fel Kant szintézise. Kant ugyanis valamiben a racionalistáknak,
másban az empiristáknak adott igazat. De rámutatott arra is, melyikük hol, milyen hibát
követett el. Csakhogy a történelem nem Kantnál ér véget. Kant szintézise egy újabb hármas
reflexiós lánc, más néven „triád” alapjává vált. Mivel a szintézis kiváltja egy újabb antitézis
születését.
– Ez csak elmélet.
– Igen, elmélet. Hegel nem kíván semmiféle sémát a történelemre kényszeríteni. Azt
állította, hogy a történelemből ő ezt a dialektikus „mintát” olvassa ki. Hegel úgy vélte,
felfedezett néhány, az értelem fejlődésére, illetve a „világszellem” történelemben való
megjelenésére vonatkozó szabályt.
– Értem.
– Hegel dialektikája azonban nemcsak a történelemmel kapcsolatban használható. Ha
vitatkozunk, ha állítunk valamit, akkor is dialektikusan gondolkodunk. Megkíséreljük
kideríteni az adott gondolkodásmód hibáit. Hegel ezt „negatív gondolkodásnak” nevezte. De
ha kikeresgéltük egy adott gondolkodásmód hibáit, már csak a leghelyesebbet tartjuk meg
belőle.
– Példát!
– Ha egy szocialista és egy jobboldali valamely társadalmi problémáról vitatkozik,
hamarosan feszültség támad ellentétes gondolkodásmódjuk között. Ami nem azt jelenti, hogy
az egyiknek teljesen igaza van, a másik pedig téved mindenben. A vita továbbfolytatása
azonban lehetőséget ad arra, hogy mindkét érvrendszerből kiválasszuk a helyeset.
– Hát, remélhetőleg.
– De ha belecsöppenünk egy hasonló vita közepébe, már nem biztos, hogy olyan könnyen
képesek vagyunk eldönteni, mi az ésszerű. A helyes és a hibás gondolatok kiszűrése inkább a
történelem dolga. Ésszerű az, ami életrevaló.
– Tehát az a gondolat él tovább, amelyik helyes.
– Vagy fordítva, az a helyes, amelyik tovább él.
– Azért nem ártana ezt egy példával megtámogatni.
– Úgy 150 évvel ezelőtt sokan küzdöttek a női egyenjogúságért. Igen sokan pedig
elszántan harcoltak ellene. Ha most elolvasnánk e viták anyagát, könnyen kideríthetjük, hogy
melyik érvelés volt helyes és melyik helytelen. Csakhogy nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy utólag próbálunk okosak lenni. Kiderült, hogy azoknak volt igazuk, akik az
egyenjogúság mellett törtek lándzsát. Jó néhányan szégyellnék magukat amiatt, ha ma esetleg
nyomtatásban látnák, hogy nagyapjuk miként nyilatkozott ez ügyben.
– El tudom képzelni. Kíváncsi lennék Hegel véleményére.
– Az egyenjogúságról?
– Nem arról beszéltünk?
– Elmondjak egy tőle származó idézetet?
215

– Hát persze!
– „A különbség férfi és nő között az állat és a növény különbsége – írja. – Az állat inkább
megfelel a férfi jellemének, a növény inkább a nőének, mert a nő inkább nyugodt
kibontakozás, amelynek elve az érzés határozatlanabb egyessége. Ha nők állnak a kormány
élén, akkor az állam veszedelemben van, mert ők nem az általánosság követelményei szerint
cselekszenek, hanem esetleg vonzalom és vélekedés szerint cselekednének. A nők
művelődése, nem tudjuk, hogyan, mintegy a képzelet atmoszféráján át történik, inkább az élet
által, mintsem ismeretek szerzése révén, míg a férfi csak a gondolat vívmányai és sok
technikai fáradozás révén éri el helyét az életben.”
– Köszönöm! Ennyi elég is volt. Már semmi kedvem több idézetet meghallgatni.
– Ám ez az idézet is kiválóan bizonyítja, hogy állandó változásban van annak megítélése,
hogy mi a helyes. Egyébként kiderül belőle, hogy Hegel is saját korának gyermeke volt. És mi
magunk is, Sofie. A mi „magától értetődő” megállapításaink sem állják ki az idő próbáját.
– Mondanál egy példát?
– Nem, erre már igazán nincs példám.
– Miért nincs?
– Mert akkor olyasmire hívnám fel a figyelmed, ami egyébként is változóban van.
Fölösleges lenne azzal példálóznom, micsoda meggondolatlanság autóval közlekedni, hiszen
szennyezi a levegőt. Már épp elegen gondolják így, tehát rossz példa lenne. De majd kiderül,
hogy sok, számunkra magától értetődő dolog a történelem során nem állja ki a próbát.
– Értem.
– Van azonban még valami, amit érdemes megjegyeznünk. Hegel korában jó néhány férfi
megengedett magának a nők alacsonyabbrendűségével kapcsolatos durva megjegyzéseket,
éppen ezért bontakozott ki a nők egyenjogúságért küzdő mozgalma.
– Hogy is volt ez?
– Nos, ezek a férfiak képviseltek egy „tézist”, egy állítást. Az egésznek az volt a
kiindulópontja, hogy a nők elkezdték hallatni a szavukat. Azzal kapcsolatban, amiben úgyis
mindenki egyetért, nem fontos megnyilatkozni. Ám mennél szélsőségesebb nyilatkozatok
jelentek meg a nőkkel kapcsolatban, annál erősebb lett a tagadás, a „negáció”.
– Azt hiszem, értem.
– Mondhatnánk, hogy igen hasznos, ha az ember kemény ellenállásba ütközik. Minél
végletesebb az ellenfeleink véleménye, annál hevesebb lesz a reakciónk. Van egy idevágó
szólás, „olajat önteni a tűzre”.
– Ami azt illeti, engem olaj nélkül is feltüzelt.
– Tisztán logikailag, illetve filozófiailag is lehet dialektikus feszültség két fogalom között.
– Ha lehet, példával illusztráld!
– Nézzünk most egy fogalmat, „lét”. Visszajelzésként viszont be kell vezetnem az
ellentétes jelentésű fogalmat is, „nemlét”. Tehát a „lét” fogalmát nem használhatom anélkül,
hogy a következő percben eszembe ne jutna, hogy a lét nem tart örökké. A „lét” és a „nemlét”
közötti ellentétet a „létrejövés” fogalma oldja fel. Ugyanis ha valami létrejön, az jelenti azt is,
hogy valami van, de azt is, hogy nincs.
– Aha.
– Hegel rendszerében az értelem dinamikus. Mivel a valóságot ellentétek hatják át, a
valóság leírása sem lehet másmilyen, mint ellentmondásos. Íme egy példa! Állítólag Niels
Bohr dán atomfizikus ajtaja fölött ott függött egy lópatkó.
– A lópatkó szerencsét jelent.
– Te is tudod, hogy ez babona, Niels Bohrról pedig mindent lehetett mondani, csak azt
nem, hogy babonás. Amikor meglátogatta egyik barátja, a következő megjegyzést tette a
patkóra. „Csak nem hiszel ilyesmiben?” „Nem – felelte Bohr –, de azt hallottam, hogy tényleg
hatásos.”
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– Ezt nem vártam volna.
– A válasz egészen dialektikus volt. Van, aki azt mondaná, önmagának ellentmondó. Niels
Bohr, aki híres volt az „iróniájáról”, egyszer ezt mondta. „Kétféle igazság létezik. A felületes
igazságok, ahol az ellentétes állítás helytelen. Ám vannak mély igazságok is, ebben az esetben
az ellentétes állítás ugyanolyan helyes.”
– Mégis, milyen igazságokra gondolt?
– Ha például azt mondom, hogy rövid az élet…
– Ebben egyetértünk.
– De a következő pillanatban lelkesen széttárhatom a karom, és azt mondhatom, az élet
hosszú.
– Azt hiszem, igazad van.
– Végül elmondok egy példát arra, miképpen válthat ki a dialektikus feszültség spontán
cselekvést, ami végül hirtelen változáshoz vezet.
– Halljuk!
– Képzelj el egy kislányt, aki mindig azt mondja édesanyjának, hogy „Igen, mama”, „Hát
persze, mama”, „Ahogy akarod, mama”, „Azonnal megcsinálom, mama”.
– Borsózik a hátam!
– Egy idő után az édesanyát idegesíteni kezdi lánya engedelmessége. Végül dühösen
rászól: „Ne légy már ennyire engedelmes!” A kislány pedig ezt mondja: „Igenis, nem leszek,
mama!”
– Biztos, hogy felpofoznám.
– Ugye? És mit tennél akkor, ha azt válaszolja: „De igen, én engedelmes leszek!”
– Ez bizony furcsa válasz lenne… de azt hiszem, ez esetben is felpofoznám.
– A helyzetből tehát nincs kiút. Annyira kiéleződött a dialektikus feszültség, hogy
szükségszerű a változás.
– A pofonra célzói?
– Van még valami, amit Hegel filozófiájával kapcsolatban meg kell beszélnünk.
– Csupa fül vagyok.
– Említettem, hogy a romantikusok individualisták voltak.
– „A titokzatos út befelé vezet.”
– Nos, Hegel filozófiája pontosan ennek az individualizmusnak a negációja, más szóval
ellentéte. Hegel fontosnak tartotta az úgynevezett „objektív” hatalmakat. Ezen a családot és az
államot értette. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Hegel fütyült az egyénre. Szerinte az egyén a
társadalom szerves része. Az értelem vagy „világszellem” olyasmi, ami mindenekelőtt az
emberek kapcsolataiban válik láthatóvá.
– Ezt magyarázd el!
– Az értelem elsősorban a nyelvben nyilvánul meg. A nyelv pedig szintén olyasmi, amibe
beleszületünk. A norvég nyelv tökéletesen boldogul Hansen úr nélkül. Nem így Hansen úr,
aki nem boldogul a norvég nyelv nélkül. Nem a nyelv függ tehát az egyéntől, hanem az egyén
a nyelvtől.
– Így is mondhatod.
– Ahogy az egyén beleszületik a nyelvbe, éppen úgy születik bele a történelmi
körülményeibe. Senkinek nem „szabad” a viszonya az ilyen előfeltételekhez. Az, aki nem
találja meg a helyét az államban, kívül él a történelmen. Ha visszaemlékszel, ezt a gondolatot
már az athéni filozófusok is hangoztatták. Ahogy az állam elképzelhetetlen polgárok nélkül, a
polgárok is elképzelhetetlenek állam nélkül.
– Értem, mire gondolsz.
– Hegel szerint az állam „több”, mint az egyes polgár. Néha még a polgárok összességénél
is több. Hegel szerint tehát nem lehet „kilépni az államból”. Aki az államra, amelyben él, csak
a vállát rándítja, és „önmagát akarja megtalálni”, bolond.
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– Nem tudok mindenben egyetérteni vele, de nagyjából oké.
– Hegel szerint ugyanis nem az egyén az, aki megtalálja önmagát, hanem a „világszellem”.
– A világszellem megtalálja önmagát?
– Hegel úgy vélte, hogy a „világszellem” három lépcsőben tér vissza önmagához,
mondhatnánk, ébred öntudatra.
– Hát akkor menjünk végig azon a három lépcsőn!
– A világszellem először az egyénben ébred öntudatra. Hegel ezt nevezte szubjektív
szellemnek. A világszellem magasabb tudatállapota a család, a társadalom és az állam. Hegel
ezt objektív szellemnek nevezte, mert az emberi viszonyokban jelentkezik. De hátravan még
egy lépcsőfok…
– Kezd izgalmassá válni a dolog.
– Az öntudatra ébredés legfelsőbb szintje, amikor a világszellem abszolút szellemként
ismeri fel magát. Az „abszolút szellem” a művészet, a vallás és a filozófia. Ezek közül a
filozófia a szellem legfelsőbb formája, mert a filozófiában reflektál a világszellem saját
történelmi szerepére. A világszellem először tehát a filozófiában lel önmagára. Nyugodtan
mondhatjuk, hogy a filozófia a világszellem tükre.
– Mindez olyan titokzatosan hangzott. Szükségem van egy kis időre, hogy megemésszem.
De azért tetszett, amit utoljára mondtál.
– Azt mondtam, hogy a filozófia a világszellem tükre.
– Igazán jól hangzik. Szerinted van ennek valami köze a rézkeretes tükörhöz?
– Ha már kérdezed, igen.
– Most meg mire célzói?
– Abból indulok ki, hogy a rézkeretes tükörnek minden bizonnyal sajátos jelentése van, ha
már állandóan beleütközünk.
– Ugye sejted is, hogy mi az?
– Nem, nem. Én csak annyit mondtam, hogy nem kerülne állandóan előtérbe a tükör, ha
nem lenne különleges jelentősége Hilde és édesapja számára. De hogy mi az, csak Hilde
válaszolhatná meg.
– Ezt most tekintsem romantikus iróniának?
– Reménytelen a kérdésed, Sofie.
– Miért?
– Hajói tudom, mi nem szórakozunk ilyesmivel. Mi csak védtelen áldozatai vagyunk az
efféle iróniának. Ha egy ügyetlen gyermek rajzol valamit egy papírra, nem kérdezheted meg a
papírt, hogy mit ábrázol a rajz.
– A hideg futkos a hátamon.
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Kierkegaard
…Európa a csőd szélén áll.
Hilde az órájára nézett. Már négy óra is elmúlt. Az irattartót letette az íróasztalra, és
lerohant a konyhába. Ki kell mennie a csónakházba, mielőtt még édesanyja végképp feladná a
várakozást. Kifelé menet gyors pillantást vetett a rézkeretes tükörre.
Gyorsan feltette a teavizet, és futtában megkent néhány szelet vajas kenyeret.
Igen, meg kell tréfálnia édesapját. Hilde egyre inkább Sofie és Alberto szövetségesének
érezte magát. Már Koppenhágában elkezdődhetne…
Pár perc múlva már lent volt a csónakházban, kezében nagy tálcát szorongatva.
– Itt a tízórai, anyu.
Édesanyja éppen dörzspapírral tisztogatta a csónakot. Haját félresimította homlokából. Oda
is került egy kis festék.
– Úgy látom, ma nem ebédelünk. Kiültek a mólóra, hogy ott egyenek.
– Apa mikor jön haza? – kérdezte Hilde kis idő múlva.
– Szombaton. Hiszen tudod.
– De mikor? Azt mondtad, hogy először Koppenhágába megy.
– Igen…
Édesanyja éppen beleharapott egy májpástétomos-uborkás szendvicsbe.
– Hát… öt felé érkezik Koppenhágába. A kristiansandi gép pedig negyed kilenckor indul.
Azt hiszem, fél tíz körül érhet Kjevikbe.
– Akkor viszont lesz néhány órája Kastrupban… – Miért?
– Semmi különös… csak érdekelt, hogyan utazik haza. Csendben ettek tovább. Egy idő
múlva Hilde ismét megszólalt.
– Hallottál valamit Anne-ról és Óléról az utóbbi időben?
– Néha telefonálunk. Úgy tudom, karácsonykor hazajönnek.
– Előbb nem?
– Nem hiszem.
– Akkor ezen a héten Koppenhágában vannak.
– Mi jár a fejedben, Hilde?
– Mm, semmi. Csak kíváncsi voltam, mi van velük.
– Nem értem, miért emlegeted állandóan Koppenhágát. Már kétszer is szóba hoztad.
– Tényleg?
– Apáddal megbeszéltük, hogy átszállással jön.
– Ezért jutott eszembe Koppenhága.
Amint elkészültek az evéssel, Hilde összeszedte és a tálcára rakta a tányérokat meg a
poharakat.
– Olvasnom kell még egy kicsit.
– Minden bizonnyal, de azért…
Mintha elmarasztalás csengett volna anyja hangjában. Megbeszélték, hogy együtt tisztítják
meg a vitorlást, mire apa hazajön.
– Apa, szóval… apa tulajdonképpen megígértette velem, hogy elolvasom a könyvet, mire
megérkezik.
– Nem volt túl szerencsés ötlet. Jó, jó, hogy távol van, de az már túlzás, hogy onnan
parancsolgasson nekünk…
– Ha tudnád, mennyit szokott parancsolgatni… – jelentette ki titokzatosan Hilde. – És
szerintem közben nagyon jól szórakozik – mondta végül, majd kezében a tálcával elindult a
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ház felé.
Sofie egyszer csak kopogtatást hallott az ajtón. Alberto szigorúan nézett rá.
– Arról volt szó, nem hagyjuk, hogy megzavarják a beszélgetésünket!
Az ajtó felől sokkal erősebb kopogtatás hallatszott.
– Arról a dán filozófusról szeretnék beszélni, akit rendkívül felbosszantott Hegel
filozófiája – folytatta kérlelhetetlenül Alberto.
Most már olyan erővel kopogott valaki, hogy az ajtó beleremegett.
– Az őrnagy már megint küldött egy mesefigurát, hogy kifürkéssze, lépre megyünk-e –
mondta Alberto.
– És ha mégsem nyitjuk ki az ajtót, az őrnagytól még az is kitelik, hogy ránk dönti a házat.
– Talán igazad van. Nyissuk ki!
Odamentek az ajtóhoz. Sofie a kopogtatásból arra következtetett, hogy az őrnagy egy
díjbirkózót küldött a nyakukra. Az ajtó előtt azonban egy vékony kislány álldogált. Hosszú,
szőke haja volt, virágmintás nyári ruhát viselt. Kezében két apró üvegcsét tartott. Az egyik
piros, a másik kék színű volt.
– Szia – köszönt neki Sofie. – Te meg ki vagy?
– Alice-nek hívnak – mondta szégyenlősen a kislány.
– Jól sejtettem – morgott Alberto. – Alice, Csodaországból.
– Nem értem, hogy talált ide hozzánk?
– Csodaországnak nincsenek határai – válaszolt a kérdésre maga Alice. – Ez azt jelenti,
hogy mindenütt jelen van, olyasvalami, mint az ENSZ. Éppen ezért országunkat akár
tiszteletbeli tagjává is fogadhatná. Lehetnének saját képviselőink a különböző szervezetekben.
Hiszen az ENSZ is valamiképpen az emberi csodavárás szülötte.
– Hú – sóhajtott hatalmasat Alberto.
– És mi szél hozott ide? – kérdezte Sofie.
– Át kell adnom Sofie-nak ezeket a filozófiaüvegeket.
A kislány átnyújtotta Sofie-nak a két üvegcsét. Az üvegek valójában fehér színűek voltak,
csak a bennük levő folyadék volt színes. A piros üvegen a következő felirat díszelgett:
„IGYÁL MEG”. A kéken pedig ez állt: „IGYÁL MEG ENGEM IS”.
A következő pillanatban egy fehér nyúl szaladt el a házikó előtt. Alice utánaeredt. Mielőtt
elfutott volna, még meghajolt, és azt mondta:
– Már megint kezdődik.
– Üdvözöld Dinát és a királynőt – kiabálta utána Sofie.
A kislány eltűnt a szemük elől. Alberto és Sofie szótlanul vizsgálgatta a két apró üveget.
– Azt hiszem, félek megkóstolni. Lehet, hogy mérgező. Alberto csak a vállát vonogatta.
– Az őrnagy küldte nekünk. És minden, ami tőle származik, valójában a tudat része.
Vagyis ez nem más, mint gondolatital.
Sofie kihúzta a piros üveg dugóját, és óvatosan a szájához emelte. Az italnak furcsa édes
íze volt. De hát ez még csak az első üveg! Ezzel egyidejűleg történt valami a körülötte levő
dolgokkal.
Mintha a tó, az erdő és a kunyhó eggyé olvadt volna. Mintha minden, amit látott, egyetlen
személyben öltött volna alakot, és ez a személy maga Sofie volt. Pillantása Albertót kereste,
de most ő is mintha Sofie lelkének része lett volna.
– Hát ez különös – mondta a kislány. – Mindent úgy látok, mint azelőtt, mégis, mintha
összefüggnének egymással. Úgy érzem, mintha minden az én tudatom lenne.
Alberto bólintott. Sofie persze úgy érezte, mintha ő bólintott volna.
– Ez a panteizmus, más szóval egységfilozófia – mondta Alberto. – A romantikusok
világszelleme. Mindent egyetlen nagy „én”-ként éltek meg. Hegel is mindent a világszellem
részének tekintett.
– Igyam meg a másikat is?
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– Az áll az üvegen.
Sofie kihúzta a kék üveg dugóját is, és kortyolt egy nagyot. A kék ital frissítőbb és
savanyúbb volt, mint a másik. Viszont most is minden változásnak indult körülötte.
A piros ital egy szempillantás alatt hatását vesztette. A dolgok visszacsúsztak régi
helyükre. Alberto ismét Alberto lett, az erdő fái megint az erdő fái, a tó pedig visszaváltozott
erdei tóvá.
De mindez csak egy pillanatig tartott, mert a Sofie által látott dolgok elkezdtek távolodni
egymástól. Az erdő már nem erdő volt. A fák önálló egységként álltak magukban. Minden
egyes apró ágacskáról ezeregy önálló történetet lehetett volna mesélni.
A tavacska végtelen tengerré tágult… de nem mélységében és kiterjedésében, hanem
csillogó részleteiben. Sofie rádöbbent, hogy akár egész életét a víz csodálatával tölthetné, de
egész élete sem lenne elegendő arra, hogy kiderítse végtelen titkait.
Pillantása az egyik fa koronájára tévedt. Három veréb ugrándozott rajta. Sofie valamiképp
sejtette már akkor is, amikor a piros italt megitta, hogy a madarak a fa koronáján ülnek,
mégsem látta őket rendesen. A piros ital kitörölt minden ellentmondást és dolgok közötti
különbséget.
Sofie lelépett a kőlépcsőről, ahol eddig állt, és a fű fölé hajolt. Új világot fedezett fel,
ahhoz hasonlót, mint amikor az ember mélyen a víz alá merül, és életében először nyitja ki a
szemét a víz alatt. A mohában, a vastag fűszálak között csak úgy nyüzsgött az élet. Sofie
észrevett egy pókot, amint magabiztosan és tántoríthatatlanul mászott a mohán… arrébb egy
vörös levéltetű kapaszkodott fel a vastag fűszálra… apró hangyák hada pedig kalákában
dolgozott a fűben. Mégis minden egyes hangya a maga egyéni módján emelte apró lábait.
Ám akkor lepődött meg a leginkább, amikor felállt, és Albertóra nézett, aki továbbra is a
kunyhó előtti kőlépcsőn álldogált. Alberto egészen furcsán festett. Mintha egy másik
bolygóról csöppent volna ide… de legalábbis egy fantasztikus meséből. Ugyanakkor
felfedezte, hogy ő maga is egyedi lénnyé alakult. Nem ember volt csupán, nemcsak egy
tizenöt éves kislány, hanem Sofie Amundsen, és senki más.
– Mit látsz most? – kérdezte Alberto.
– Tudod, furcsa madárnak tűnsz, Alberto!
– Ne mondd!
– Azt hiszem, sohasem fogom megérteni, milyen lehet teljesen más embernek lenni. Egyik
ember sem hasonlít a másikra.
– És az erdő?
– Már nem mosódik egybe. Olyan, mint egy önálló, különleges világ.
– Sejtettem. A kék üveg az individualizmus. Akár Sören Kierkegaard válasza a romantikus
egységfilozófiára. Volt egy másik híres dán, Kierkegaard kortársa. Hans Christian Andersen,
a híres meseíró. Ő látta a világot így, csodálatos részleteiben. A harmadik, aki hasonlóképpen
látta a világot, a száz esztendővel korábban élt német filozófus, Leibniz. Ő Spinoza
egységfilozófiájával helyezte szembe saját nézeteit, amiként Kierkegaard lépett fel Hegellel
szemben.
– Hallom, amit mondasz, de még mindig olyan furcsán nézel ki, hogy legszívesebben
elnevetném magam.
– Megértelek. Akkor kortyolj még egyet a piros italból. Utána leülünk ide a lépcsőre, és
ejtünk néhány szót Kierkegaardról, mielőtt lemenne a nap.
Sofie engedelmeskedett Albertónak. Ivott egy kortyot a piros üvegből, mire a dolgok
visszatértek eredeti helyükre. Pár perc múlva már ott ült a filozófus mellett a lépcsőn. Olyan
érzése támadt, mintha a világ megint összemosódna egy kicsit körülötte. Erre beledugta a
nyelvét a kék üvegbe, és minden a helyére került. A világ pontosan úgy festett, mint Alice
látogatása előtt.
– Mi az igazság? – kérdezte Sofie. – A piros vagy a kék folyadék láttatja velem a való
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világot?
– A piros is meg a kék is. Nem mondhatjuk, hogy a romantikusok tévedtek volna, mert
csak egyetlen valóság létezik. Inkább úgy fogalmaznék, hogy szemléletük egyoldalú volt.
– És a kék folyadék?
– Nos, az az érzésem, hogy Kierkegaard túlságosan nagyot kortyolt az üvegből. Nagy
érzékenységet tanúsított az egyén iránt. Nem mondhatjuk, hogy pusztán „korunk gyermekei”
vagyunk. Minden ember önálló individuum, aki csak egyszer él ezen a világon.
– Amivel Hegel persze nem sokat törődött.
– Igen, őt inkább a történelem foglalkoztatta. Kierkegaard-t éppen ez zaklatta fel. Úgy
vélte, mind a romantikusok egységfilozófiája, mind pedig Hegel „historizmusa” elfojtotta az
egyénben a felelősséget saját életéért. Kierkegaard számára a két gondolkodásmód
ugyanannak a fának a két ága.
– El tudom képzelni, hogy feldühödött.
– Sörén Kierkegaard 1813-ban született, és apjának köszönhetően szigorú nevelésben
részesült. Vallásos búskomorságát is apjától örökölte.
– Ez eddig nem valami ígéretes.
– Búskomorsága miatt eljegyzését is fölbontotta, amit a koppenhágai polgárság
visszatetszéssel fogadott. Már fiatalon sok társaság bezárult előtte, gúnyolódások céltáblája
lett. Néha még önmagát is alig viselte el. Egyre inkább azzá vált, amit később Ibsen „a nép
ellenségének” nevezett.
– És mindez egy fölbontott eljegyzés miatt?
– Nemcsak amiatt. Különösen élete utolsó szakaszában igen kemény kultúrkritikát
gyakorolt. „Európa a csőd szélén áll”, jelentette ki. Úgy vélte, érzelmek és egyéni
elkötelezettség nélküli világban él. Különösen az egyház közömbössége bosszantotta.
Kíméletlenül bírálta az általunk „vasárnapi kereszténységnek” nevezett jelenséget.
– Manapság erre inkább azt mondanák, hogy „konfirmációs kereszténység”. Hiszen a
legtöbben csak a sok ajándék miatt mennek bele a konfirmációba.
– Fején találtad a szöget. Kierkegaard számára kereszténynek lenni annyira lenyűgöző és
irracionális dolognak számított, hogy egyértelmű állásfoglalást várt el. Vagy-vagy.
Képtelenség csak „egy kicsit” vagy „bizonyos fokig” kereszténynek lenni. Mert Jézus vagy
föltámadt húsvét első napján, vagy nem. És ha valóban visszatért a halálból, ha valóban a mi
bűneinkért halt meg, akkor megrázó élményként kell áthatnia életünket.
– Értem.
– Kierkegaard azonban belátta, hogy mind az egyház, mind pedig a nép szűk látókörű a
vallási kérdéseket illetően. A vallás és az értelem viszonya olyan volt számára, akár a tűz és a
víz. Ami persze nem elég ok ahhoz, hogy „igaznak” higgyük a kereszténységet. A keresztény
hit annyit jelent, mint Jézus lába nyomát követni.
– Mondd csak, mi köze van ennek Hegelhez?
– Igazad van, rossz végén fogtam meg a dolgot.
– Akkor javaslom, hogy indíts újra.
– Kierkegaard már 17 évesen megkezdte teológiai tanulmányait. Ám érdeklődése egyre
inkább a filozófiai kérdések felé fordult. Az irónia fogalmáról című értekezésével 27 évesen
elnyerte a magiszteri fokozatot. Írásában leszámol a romantikus iróniával és a romantikus
szerzők felelőtlen illúziókeltésével. Ezen irónia ellenpéldájaként állította a „szókratészi”
iróniát. Szókratész is használta eszközként az iróniát, de annak érdekében, hogy előcsalja
beszélgetőtársai legkomolyabb gondolatait. A romantikusokkal ellentétben Kierkegaard
Szókratészt tartotta igazán „létező gondolkodónak”, ami azt jelenti, hogy teljes személyiségét,
létének egészét belevitte a filozófiai reflexióba.
– Aha.
– Eljegyzése felbontása után Kierkegaard 1841-ben Berlinbe utazott, ahol többek között
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Schelling előadásait is hallgatta.
– Találkozott Hegellel?
– Nem. Hegel tíz évvel korábban meghalt. De szelleme továbbra is jelen volt Berlinben és
számos helyen Európában. „Rendszerét” úgy tekintették, mint ami tökéletes magyarázatot ad
bármilyen kérdésre. Kierkegaard ezzel szemben rámutatott arra, hogy az efféle „objektív
igazságok”, mint a hegeli filozófia, teljességgel jelentéktelenek az egyes ember léte
szempontjából.
– Akkor milyen igazságok fontosak?
– Kierkegaard szerint a nagybetűs „Igazságnál” is fontosabb az egyént érintő igazságok
megtalálása. Fontos, hogy megtaláljam „a magam számára” az igazságot. Ezzel az
individuumot, vagyis az egyént helyezte szembe a rendszerrel. Kierkegaard úgy vélte, Hegel
megfeledkezett arról, hogy ő maga is ember.
Többek között így ír a hegeli professzortípusról: „Miközben a spekulációkba feledkező
nagyságos professzor úr magyarázatot kínál az egész létre, szórakozottságában arról is
megfeledkezik, hogy ki is ő, hogy ember, egész egyszerűen ember, nem pedig egy paragrafus
3/8-as pontja.”
– És Kierkegaard szerint mi az ember?
– Erre képtelenség általánosságban válaszolni. Az emberi természet vagy az ember
„lényegének” általános leírása számára teljesen érdektelen. Ugyanis az egyén léte,
egzisztenciája a lényeges. Az ember pedig nem élheti meg saját létét egy íróasztal mögött
ülve. Csak ha cselekszünk, és különösen, ha választanunk kell, derül fény saját létezésünkhöz
való viszonyunkra. Ismerek egy Buddháról szóló történetet, amely érzékletesen szemlélteti
Kierkegaard véleményét.
– Buddháról?
– Igen, mert Buddha filozófiájának kiindulópontja is az emberi lét. Volt egyszer egy
szerzetes, aki úgy vélte, nem adott világos magyarázatot a világ lényegét illető fontos
kérdésekben. Buddha a mérgezett nyíllal megsebesített ember példájával igyekezett segíteni
neki. A sebesültet tisztán elméleti szempontból nem érdekli, miből készült a nyílvessző,
milyen méreggel itatták át, és milyen szögből lőttek rá.
– Ugye inkább azt szeretné, hogy kivegyék a nyílvesszőt és ellássák a sebét?
– Hát persze. Egzisztenciális szempontból számára ez a fontos. Buddhára és Kierkegaardra
egyaránt nagy hatást tett, hogy az élet időben igencsak korlátozott. És mint mondottam,
ilyenkor az ember nem ássa be magát egy íróasztal mögé, hogy a világszellem természetén
töprengjen.
– Értem.
– Kierkegaard úgy vélte, hogy az igazság „szubjektív”. Ezzel nem arra célzott, hogy
teljesen mindegy, mit hiszünk vagy gondolunk. Viszont úgy tartotta, hogy a valóban jelentős
igazságok személyesek. Csak ezek lehetnek a „számomra való igazságok”.
– Mondanál egy példát a szubjektív igazságra?
– Fontos kérdés például a kereszténység igazsága, amely nem válaszolható meg
elméletileg. Annak, aki „létében érti meg önmagát”, ez élet-halál kérdése. Nem olyasmiről
van szó tehát, amiről kényelmesen ücsörögve eldiskurál az ember, pusztán a vita kedvéért.
Ehhez a kérdéshez kizárólag a legnagyobb szenvedéllyel és bensőségességgel lehet közeledni.
– Értem.
– Ha vízbe esel, nem elméleti szempontból viszonyulsz ahhoz, hogy belefulladsz vagy
sem. Az pedig nem „érdekes” vagy „érdektelen”, hogy krokodilok is vannak-e a vízben. Ez is
élethalál kérdése.
– Köszönöm, ennyi elég volt.
– Különbséget kell tehát tennünk az Isten létét kutató filozófiai kérdés és aközött, hogyan
viszonyul az egyén a kérdéshez. Hasonló kérdésekkel szemben az ember teljesen magára
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hagyatva találja magát. E fontos kérdésekhez viszont csak hittel közeledhetünk. Kierkegaard
szerint az ésszel megérthető dolgok teljesen lényegtelenek.
– Ezt inkább magyarázd el.
– Nyolc meg négy az tizenkettő. Ebben egészen biztosak lehetünk. Jó példa az efféle
„észigazságokra” mindaz, amiről a Descartes-ot követő filozófusok elmélkedtek. De
belefoglalnánk-e az esti imánkba? Ilyesmin tűnődünk majd halálos ágyunkon? Nem. Az efféle
igazságok „objektívek” és „általánosak”, éppen ezért teljesen közömbösek az egyéni lét
szempontjából.
– És a hit?
– Nem tudhatod, hogy valaki megbocsátott-e neked, ha valami rosszat tettél.
Egzisztenciálisan viszont épp ez a fontos számodra. Eleven viszonyod van a kérdéshez. Azt
sem tudhatod, hogy a másik ember szeret-e téged. Ennek ellenére ez fontosabb neked, mint
az, hogy a háromszög belső szögeinek összege száznyolcvan fok. Az embernek nem jut
eszébe az okság elve vagy a világnézetek különbözősége, ha életében először megcsókolják.
– Elég furcsa is lenne.
– A hit mindenekelőtt vallási kérdésekben fontos. Kierkegaard úgy vélekedik, hogy „ha
képes vagyok objektíven felfogni Istent, nem hiszek benne, de éppen mivel erre képtelen
vagyok, hinnem kell”. Szerinte „ha hitem meg akarom tartani, ügyelnem kell arra, hogy
megőrizzem objektív tudatlanságomat, hogy én hetvenezer ölnyi mélységű víz fölött lebegek
objektív tudatlanságban, és mégis hiszek”.
– Ez egy kicsit erős volt.
– Régebben sokan próbálták bebizonyítani vagy legalábbis értelmükkel felfogni Isten létét.
De ha valaki megelégszik az efféle bizonyítékokkal vagy észérvekkel, elveszíti hitét, és vele
együtt bensőséges vallásosságát. Mert nem az a lényeges kérdés, hogy a kereszténység igaz-e,
hanem hogy számomra igaz-e. A középkorban ezt így foglalták össze: „Credo quia
absurdum.”
– Ne mondd!
– Ami annyit jelent: „Hiszem, mert ellentmond az értelemnek.” Ha a kereszténység az
észre hivatkozna – és nem egyéb tulajdonságainkra –, már rég nem hitbéli kérdés lenne.
– Most már értem.
– Láthattuk tehát, miként vélekedett a „létről” Kierkegaard, mit értett „szubjektív
igazságon”, és mit jelentett számára a „hit” fogalma. Mindhárom fogalom a filozófiai
hagyomány, különösen pedig Hegel bírálataként született meg. Kierkegaard véleménye a
civilizáció kritikáját is jelentette. A modern városi társadalomban az ember „közösséggé”
vagy „nyilvánossággá” vált, a tömeg legszembetűnőbb ismertetőjegye pedig a felelőtlen
„fecsegés”. Manapság inkább a „konformitás” fogalmát használjuk erre, ami azt jelenti, hogy
mindenki ugyanazt „gondolja”, és ugyanazért „lelkesedik”, anélkül, hogy szenvedélyes
viszony fűzné a dologhoz.
– Kíváncsi lennék, Kierkegaard hogyan jött volna ki Jorunn szüleivel.
– Tudod, nem volt mindig ilyen kegyes a jelzők osztogatásában. Alkalmanként jól
megnyomta a tollát, iróniája pedig csípős volt. Például olyasmit is leírt, hogy „a tömeg maga
az őszintétlenség”, vagy azt, hogy „az igazság mindig kisebbségben van”. Úgy vélte, az
embereket játékos viszony fűzi a valósághoz.
– Lehet Barbie babákat gyűjteni, ami szinte rosszabb, mint Barbie babának lenni…
– Ezzel át is térhetünk Kierkegaardnak „az életút három stádiumáról” szóló tanítására.
– Hogy mondtad?
– Kierkegaard szerint három különféle életvitel létezik, amit ő a stádium szóval jelölt. Ez
az „esztétikai stádium”, az „etikai stádium” és a „vallási stádium”. A „stádium” szó
használatával is jelezni kívánja, hogy az ember élhet a két alsóbb stádium valamelyikében,
mígnem egy „ugrással” feljebb kerül. Vannak azonban emberek, akik egész életüket
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ugyanabban a stádiumban élik le.
– Úgy érzem, hamarosan jön a részletes magyarázat. Egyébként is izgatottan várom, hogy
én melyik stádiumba tartozom.
– Az esztétikai stádiumban élő a pillanatnak él, és örökösen az élvezetet keresi. Az a jó,
ami szép, szemet gyönyörködtető vagy kellemes. Az ilyen ember teljesen az érzékek
világában él, vágyai és hangulatai játéklabdája. Az esztétikai stádium negatív jellemzője az
unalom és a fásultság.
– Köszönöm, ismerem ezt a magatartást.
– Az igazán romantikus beállítottságú egyén egyben igazi esztéta is. Mert nemcsak az
érzékek nyújtotta élvezetek teszik ki ezt a stádiumot. Jellegzetessége a valósághoz, a
művészetekhez, a filozófiához fűződő játékos viszony is. A gondhoz és a fájdalomhoz is lehet
esztétikailag, azaz „szemlélődve” viszonyulni. Mindent a hiúság irányít. Ibsen Peer Gynt
figurájában festette meg a tipikus esztétát.
– Azt hiszem, értem, mire gondolsz.
– Magadra ismertél?
– Nem egészen. Sok tekintetben inkább az őrnagyra emlékeztet ez a magatartásforma.
– Talán igen, Sofie… Jó példa volt ez megint az undok romantikus iróniára. Jó lenne, ha
kiöblítenéd a szádat.
– Tessék?!
– Mindegy, végül is nem a te hibád.
– Folytasd!
– Aki az esztétikai stádiumban él, könnyen eljuthat a félelem és az üresség érzéséhez. Ám
ha már idáig jutott az ember, reménykedhet is. Kierkegaard szerint a félelem már-már pozitív
érzés. A félelem ugyanis kifejezi az „egzisztenciális helyzetet”. Ekkor az egyén választhat,
vállalkozik-e a nagy „ugrásra” a magasabb stádiumba. Ami vagy bekövetkezik, vagy nem.
Nem elég elszánni magad az ugrásra, végre is kell hajtanod, mégpedig alkudozás és
engedmények nélkül. „Vagy-vagy.” Senki nem ugorhat helyetted, neked kell választanod.
– Ez olyasmi, mint amikor valaki eldönti, hogy nem iszik vagy nem kábítózik többet.
– Igen, olyasmi. Kierkegaard erről a döntésről írva Szókratészre emlékeztet, aki felhívta a
figyelmünket arra, hogy az igazi belátás belülről fakad. Belülről fakad azon választásunk is,
amely lehetővé teszi az átmenetet az esztétikai stádiumból az etikaiba vagy a vallási
stádiumba. Ibsen ezt a választást ábrázolja a Peer Gynt-ben. Dosztoyevszkij Raszkolnyikovról
írt híres regényében szintén kiválóan mutatja be, hogy a belülről fakadó szükség és
kétségbeesés miként készteti az embert az egzisztenciális választásra.
– Legjobb, ha az ember új életvitelt választ magának, ugye?
– Ezzel megkezdődhet az ember élete az esztétikai stádiumban, amelyet a komolyság, az
erkölcsi mérték szerinti következetes választás jellemez. Ez a fajta életvitel leginkább Kant
„kötelesség”-etikájára emlékeztet. Az ember megpróbál az erkölcs törvényei szerint élni.
Kanthoz hasonlóan Kierkegaard is az ember erkölcsi magatartását helyezi előtérbe. Ugyanis
nem az a fontos, hogy véleményünk szerint mi a helyes vagy helytelen, hanem maga a
választás, hogy valamilyen viszonyba kerüljünk azzal, mi „helyes vagy helytelen”. Az esztéta
ugyanis csak azzal van elfoglalva, mi „szórakoztató vagy unalmas”.
– Mit gondolsz, nem lesznek túlságosan is komolyak azok, akik ezt az életvitelt
választják?
– De, minden bizonnyal. Kierkegaard úgy véli, az „etikai stádium” sem kielégítő. A
kötelességtudó ember a végén belefárad abba, hogy állandóan kötelességtudó és pedáns
legyen. Felnőttkorában sok embert hatalmába kerít a fásultság. Közülük egyesek
visszakerülnek abba a játszadozó életbe, amit az esztétikai stádium nyújt számukra. Vannak
azonban olyanok, akik egy újabb ugrással feljebb kerülnek a következő, a vallási stádiumba.
Megteszik a halálugrást a hit „hetvenezer ölnyi víz mélységű” szakadéka fölött. A hitet
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választják az esztétikai örömökkel és az ész kötelességtudásával szemben. És bár –
Kierkegaard szóhasználatával élve – „szörnyű lehet az élő Isten keze közé kerülni”, de csak
ekkor találhat megbékélésre az ember.
– Ugye a kereszténységre gondol?
– Igen. Kierkegaard számára a kereszténység a „vallási stádium”. Ám elmélete nagy
hatással volt nem keresztény gondolkodókra is. A XX. században létrejött „egzisztencialista
filozófia” kialakulását nagymértékben befolyásolta a dán filozófus gondolatvilága.
Sofie az órájára nézett.
– Már majdnem hét óra van. Rohannom kell haza. Anyu teljesen kitér a hitéből.
Integetett a filozófiatanárnak, majd beleugrott a csónakba.
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Marx
…kísértet járja be Európát.
Hilde felkelt az ágyból, és odament az öbölre nyíló ablakhoz. Azzal kezdte a szombatot,
hogy Sofie 15. születésnapjáról olvasott. Tegnap pedig neki volt születésnapja.
Ha apja arra számított, hogy eljut egészen Sofie születésnapjáig, akkor bizony nagyot
tévedett. Hiszen mást sem csinált tegnap, mint olvasott. Abban viszont igaza volt, hogy még
egyszer felköszöntik születésnapja alkalmából. Sofie és Alberto el is énekelte a „Happy
birthday”-t, amit ő enyhén ízléstelennek érzett.
Sofie pedig elküldte a meghívókat „a filozófiai kerti ünnepségre”, amelyet éppen aznap
rendez meg, amikor Hilde édesapja hazaérkezik Libanonból. Hilde szinte biztos volt benne,
hogy történik valami, amire sem ő, sem édesapja nem számít.
Nem kétséges, hogy amíg apja megérkezik Bjerkelybe, éri majd néhány meglepetés. Ez a
legkevesebb, amit Soriéért és Albertóért tehet. Hiszen a segítségét kérték…
Édesanyja még mindig a csónakházban volt. Hilde lelopakodott a földszintre, és odament a
telefonhoz. Megkereste Anne és Ole koppenhágai számát, majd tárcsázni kezdett.
– Anne Kvamsdal.
– Szia, itt Hilde.
– Milyen kedves tőled, hogy felhívtál. Mi újság Lillesandban?
– Minden rendben. Megkezdődött a nyári szünet. Apa egy hét múlva érkezik Libanonból.
– Örülsz neki, Hilde?
– Hát persze. Tudod, éppen emiatt hívtalak…
– Igen?
– 23-án, szombaton száll le a gépe Kastrupban, úgy öt felé. Koppenhágában vagytok
akkor?
– Ott legyünk?
– Megtennétek nekem egy kis szívességet?
– Hát hogyne.
– De egészen különös dolgot szeretnék kérni. Azt sem tudom, hogy egyáltalán teljesíthetőe.
– Igazán kíváncsivá teszel…
Hilde belefogott a történetbe. Mesélt Albertóról és Soriéról, s mindent elmondott, ami
eddig történt. Sokszor újra kellett kezdenie a történetet, mert vagy a nagynénje, vagy ő nevette
el magát. De mire letette a telefont, készen állt a terve.
Nem árt, ha itthon is megkezdi az előkészületeket. Bár azért nem kell kapkodni.
A délután és az este hátralevő részét édesanyjával töltötte. Este pedig moziba mentek
Kristiansandba. Szerették volna megünnepelni Hilde születésnapját, mivel tegnap nem került
rá sor. Mire a kjeviki kereszteződéshez értek, Hilde fejében összeállt a nagy kirakójáték
minden darabja.
Mielőtt aludni ment, továbbolvasta édesapja regényét.
Nyolc óra volt, amikor Sofie keresztülmászott a bozótoson. Édesanyja a virágágyások
között tevékenykedett. – Te meg hogy kerültél ide?
– A bozótoson át.
– A bozótoson?
– Hát nem tudtad, hogy ösvény vezet innen a másik oldalra?
– És pontosabban hol voltál? Már másodszor fordul elő, hogy fogod magad, és egész
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délutánra eltűnsz, anélkül, hogy üzenetet hagynál.
– Szörnyen sajnálom. Olyan szép volt az erdő. Jó nagyot kirándultam.
Édesanyja fölállt a gyomok mellől, és lányára nézett.
– Ugye már megint a filozófusoddal randevúztál?
– Tulajdonképpen… Már említettem, mennyire szereti az erdőt járni.
– És eljön a kerti ünnepségre?
– Hát persze, örömmel.
– Ha tudni akarod, én is örülök. Már számolom a napokat, Sofie.
Sofie dühösnek látta édesanyját. A biztonság kedvéért még hozzátette:
– Most már örülök, hogy meghívtam Jorunn szüleit is. Különben kicsit kényelmetlen lett
volna a helyzet.
– Lehet… ettől függetlenül szeretnék komolyabban elbeszélgetni ezzel az Albertóval…
mint felnőtt a felnőttel.
– Kölcsönvehetitek a szobámat. Biztos vagyok benne, hogy Alberto tetszeni fog neked.
– Van még valami. Leveled érkezett.
– Tényleg?
– Valamelyik ENSZ-különítmény pecsétje van rajta.
– Akkor az csak Alberto bátyjától érkezhetett.
– Most már kezd egy kicsit elegem lenni ebből.
Sofie lázasan gondolkodott. Egy pillanat múlva már meg is találta a megfelelő választ.
Mintha egy készséges szellem sietett volna a segítségére.
– Elmondtam Albertónak, hogy gyűjtöm a különleges bélyegeket. A testvéreket pedig
ilyesmire remekül fel lehet használni.
Szerencsére ezzel sikerült megnyugtatnia édesanyját.
– Az ebéd a hűtőszekrényben van – mondta anyja békülékenyen.
– És a levél?
– A hűtő tetején.
Sofie beviharzott a házba. A borítékot június 15-én pecsételték le. Amikor felbontotta, egy
kis papírcetlit talált benne.
Mire jó az örök Teremtés?
Hogy semmivé legyen minden teremtés?
A leghalványabb sejtelmem sincs róla, állapította meg Sofie. Mielőtt nekilátott volna az
evésnek, szekrényébe rejtette a papírcetlit az utóbbi néhány héten gyűjtött ereklyék közé.
Idővel majd csak megtudja a választ a kérdésre.
Másnap délelőtt Jorunn érkezett látogatóba. Rövid tollaslabdázás után nekiláttak a
filozófiai kerti ünnepség megtervezésének. Ki kellett találniuk néhány meglepetést arra az
esetre, ha a társaság lelkesültsége hirtelen alábbhagyna.
Amikor Sofie édesanyja hazaérkezett a munkából, még mindig az ünnepség volt terítéken.
Édesanyja váltig hajtogatta: „Meg kell adni a módját! Meg kell adni a módját!” Hangjában
nyoma sem volt az iróniának.
Úgy vélte, a „filozófiai kerti ünnepség” kiváló alkalom arra, hogy Sofie ismét
visszaereszkedjék a földre a jó néhány hetes filozófiai okítás után.
Mielőtt besötétedett volna, már mindenben megegyeztek a manduláskalács-karikától a
lampionokig, amelyet majd a kertben helyeznek el a filozófiai kérdés-felelet verseny idejére.
Egyébként a boldog nyertes egy filozófiakönyvet vehet át a zsűritől. Csak azt nem tudták
egyelőre, hogy milyen filozófiakönyvet.
Alberto június 21-én, csütörtökön, azaz két nappal Szent Iván napja előtt jelentkezett.
– Sofie.
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– Itt pedig Alberto.
– Hogy vagy?
– Azt hiszem, megtaláltam a kiutat.
– Kiutat? Honnan hová?
– Tudod, mire gondolok. Kiutat a szellemi fogságból, ahol már oly régóta sínylődünk.
– Hát persze…
– De csak akkor ismertethetem a tervet, ha már beindult.
– Nem lesz az egy kicsit későn? Szeretném tudni, hogy mibe akarsz belekeverni.
– Ne légy már ennyire naiv. Nagyon jól tudod, hogy minden beszélgetésünket lehallgatják.
Egyelőre a legbölcsebb dolog a hallgatás.
– Valóban ennyire rémes lenne a helyzet?
– Igen, gyermekem. A legfontosabb dolgokról nem beszélhetünk.
– Ó…
– Életünket egy hosszú elbeszélés mondatai mögött rejtőző fiktív valóságban éljük.
Őrnagyunk minden kimondott szavunkat legépeli olcsó táskaírógépén. Így semmi nem
kerülheti el a figyelmét, amit egyszer már legépelt.
– Igazad van. Csak azt nem értem, hogyan tudunk majd elrejtőzni vizsla tekintete elől.
– Hallgass!
– Micsoda?
– A sorok között is tud olvasni. Pedig csakis ott van lehetőségünk arra, hogy kiszabadítsuk
magunkat bűvköréből.
– Értem.
– Ki kell használnunk a még rendelkezésünkre álló időt ma és holnap is. Szombaton
kezdődik a tánc. El tudnál jönni most rögtön?
– Máris megyek.
Sofie gyorsan megetette a madarakat, Govindának kerített egy nagy salátalevelet,
Sirkánnak pedig fölbontott egy új doboz macskaeledelt. Mielőtt elment volna, a kandúr
tányérját kitette a lépcsőre.
Aztán fogta magát, és eltűnt a bokrok alatt, hogy pár perc múlva felbukkanjon a túloldali
ösvényen. Amikor már jó mélyen bent járt az erdőben, egyszer csak arra lett figyelmes, hogy
a szúrós aljnövényzet közepén egy íróasztal áll. Az íróasztal mögött idősebb férfi ült.
Szemlátomást nagyon számolgatott valamit. Sofie odament hozzá, és megkérdezte, hogy
hívják.
A férfi épp csak annyi időre emelte fel a tekintetét, hogy bemutatkozzon.
– Scrooge – felelte, majd ismét papírjaiba temetkezett.
– Engem pedig Sofie-nak hívnak. Kereskedő vagy? Bólintás, majd válasz az íróasztal
mögül.
– És szörnyen gazdag. Egyetlen korona sem mehet veszendőbe. Ezért kell annyira
odafigyelnem a számlákra.
– Sok szerencsét! – mondta Sofie, és feléje intett.
Ám alig tett néhány lépést, amikor észrevette, hogy az egyik fa alatt egy kislány álldogál
magányosan. Ruhája rongyos volt, arca sápadt és beesett. Amikor Sofie elment mellette, a
kislány belenyúlt a zsákjába, és elővett belőle egy doboz gyufát.
– Veszel egy doboz gyufát? – kérdezte.
Sofie pénz után kotorászott a zsebében. Igen, van még egy koronája.
– Mennyibe kerül?
– Egy korona.
Sofie odaadta a kislánynak az egy koronát, cserébe pedig megkapta a gyufát.
– Te vagy száz éve az első, aki vesz tőlem valamit. Néha már az az érzésem, hogy éhen
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halok, máskor meg halálra fagyok.
Sofie egyáltalán nem találta furcsának, hogy az erdő közepén nehézkes dolog eladni a
gyufákat. Egyszer csak eszébe jutott a gazdag kereskedő. Semmi szükség arra, hogy a kislány
éhen haljon, amikor neki annyi pénze van.
– Gyere csak ide – hívta magához a kislányt, majd kézen fogta, és a gazdag kereskedőhöz
vezette.
– Gondoskodhatnál arról, hogy ennek a kislánynak jobb sora legyen.
A férfi felpillantott számlái mögül, majd megszólalt:
– Az ilyesmi pénzbe kerül, és ha jól emlékszem, elmondtam neked, hogy egy korona sem
mehet veszendőbe.
– Pedig igazságtalan, hogy neked ennyi pénzed legyen, miközben ez a kislány olyan
szegény – makacskodott Sofie.
– Miket hordasz itt össze! Igazságról csak egyenrangúak között lehet szó.
– Ezt nem értem.
– Én a munkámmal jutottam idáig. És mondhatom, megéri dolgozni. Ez a haladás.
– Hogy te miket mondasz!
– Ha nem segítesz rajtam, éhen halok – mondta a gyufaáruslány. A kereskedő megint
felpillantott a papírjaiból. Tolla nagyot csattant az asztalon.
– Nekem ehhez semmi közöm! Menj a szegényházba!
– Ha nem segítesz, felgyújtom az erdőt – folytatta a kislány. A férfi erre már felemelkedett
az asztal mögül. De addigra a kislány is meggyújtott egy szál gyufát, és odatartotta néhány
száraz fűcsomóhoz. A fű nyomban lángra lobbant. A gazdag kereskedő széttárta a kezét.
– Segítség! – kiabálta. – Kiált a vörös kakas! A kislány huncutul rákacsintott.
– Nem sejtetted, ugye, hogy kommunista vagyok!
A következő pillanatban hűlt helye volt mind a kislánynak, mind a kereskedőnek és az
íróasztalnak. Sofie egyedül találta magát, csak a fű égett egyre jobban körülötte. Megpróbálta
lábával széttaposni a lángokat, s a tűz lassan ki is aludt.
Hála Istennek! Sofie csak bámulta a megfeketedett fűcsomót. Kezében még mindig ott
szorongatta a doboz gyufát. Csak nem ő gyújtotta meg?
Amikor a kunyhóhoz ért, beszámolt a történtekről Albertónak. – Scrooge nem más, mint
Charles Dickens „Karácsonyi énedében a fösvény pénzember. A kislány pedig Andersen
meséjéből a kis gyufaáruslány.
– Nem furcsa, hogy éppen itt az erdőben találkoztam velük?
– Egyáltalán nem. Ez nem hétköznapi erdő. De térjünk a tárgyra! Ma Karl Marxról fogunk
beszélni. Így nem csoda, hogy láttad azokat az óriási különbségeket, amelyek a múlt század
közepén a társadalmi osztályokat elválasztották egymástól. De vágjunk bele. Az őrnagy talán
békén hagy bennünket egy ideig.
Ismét annál az asztalnál foglaltak helyet, amely a tóra néző ablak mellett állt. Sofie még
mindig a testében érezte, milyennek látta a tavat, amikor ivott a színes üvegekből.
Az üvegek most is ott álltak a kandalló párkányán. Az asztalon észrevette egy görög
templom makettjét.
– Mi ez? – kérdezte.
– Mindent a maga idejében, gyermekem! Alberto Knox belefogott az előadásba.
– Amikor Kierkegaard 1841-ben Berlinbe érkezett, lehet, hogy éppen Kari Marx mellett ült
Schelling előadásain. Kierkegaard magiszteri értekezését Szókratészről írta, Marx doktori
disszertációját Démokritoszról és Epikuroszról, vagyis az ókori materializmusról.
Mindkettőjük számára ez volt saját filozófiájuk nyitánya.
– Kierkegaard egzisztencialista, Marx pedig materialista lett?
– Marx történelmi materialista. De erre még úgyis visszatérünk.
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– Folytasd!
– Mindketten lényegében Hegel filozófiájából indultak ki. Mindkettőjükre jellemző a
hegeli gondolkodásmód, de Hegel „világszellemét”, azaz idealizmusát mind Kierkegaard,
mind pedig Marx elutasította.
– Biztosan zúgott tőle a fejük!
– Lehetséges. Úgy tartjuk, Hegellel lezárult a filozófiai rendszerek korszaka, és valami új
kezdődött meg. Spekulatív rendszerek megalkotása helyett inkább az „egzisztenciális” vagy
„cselekvésfilozófia” került előtérbe. Marx ezt a változást úgy fogalmazta meg, hogy „a
filozófusok a világot csak különbözőképpen értelmezték; a feladat az, hogy megváltoztassuk'.
E néhány szó fordulópontot jelent a filozófia történetében.
– Scrooge-dzsal és a kis gyufaáruslánnyal találkozva már egyáltalán nem csodálkozom
Marx véleményén.
– Marx gondolkodásmódjának van egy gyakorlati és egy politikai célja. Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy nemcsak filozófus volt. Jártas volt a történelemben, a szociológiában és a
közgazdaságtanban is.
– És mondd csak, tényleg olyan jelentős szerepe volt e tudományokban?
– Hát, legalábbis nem volt rajta kívül még egy filozófus, akinek nagyobb jelentősége lett
volna a gyakorlati politikában. Másrészt vigyáznunk kell arra, hogy Marx gondolatait ne
keverjük össze azzal, amit „marxizmusként” szoktak emlegetni. Marxról az a mondás járja,
hogy a múlt század negyvenes éveiben vált „marxistává”, de azután is hangsúlyozta, hogy ő
nem „marxista”.
– Jézus keresztény volt?
– Erről is lehetne vitatkozni.
– Folytasd.
– Marx barátja és kollégája, Friedrich Engels az első perctől kezdve részt vett a
„marxizmus” létrejöttében. A mi századunkban pedig Lenin, Sztálin, Mao és még sokan
mások bővítették a marxizmus, másképp a „marxizmus-leninizmus” palettáját.
– Akkor talán jobb lenne, ha Marxhoz tartanánk magunkat. Ugye azt mondtad, hogy
„történelmi materialista” volt?
– Igen. Mert nem „filozófiai materialista” volt, mint az ókor atomistái és a XVII-XVIII.
század mechanikus materialistái. Úgy vélte, gondolkodásunkat elsősorban a társadalom
anyagi viszonyai határozzák meg. A történelmi fejlődést is hasonló materiális viszonyok
befolyásolják.
– Ez már egészen más, mint Hegel világszelleme.
– Hegel szerint is az ellentétek közötti feszültség a fejlődés mozgatórugója, amely a
hirtelen változásban oldódik fel. Ezt a gondolatot fejlesztette tovább Marx. De úgy gondolta,
Hegel rendszere a feje tetején áll.
– Ez mit jelent?
– Hegel „világszellemnek” nevezte a történelem hajtóerejét. Marx szerint éppen ezzel
állítjuk fejük tetejére a dolgokat. Ő azt akarta bebizonyítani, hogy a materiális változások
szerepe a döntő. Tehát nem a „szellemi viszonyok” okozzák a materiális változásokat, hanem
fordítva. Materiális változások teremtik meg az új szellemi feltételeket. Marx különösen
azoknak a gazdasági erőknek a társadalmi jelentőségét hangsúlyozta, amelyek változásokat
idéznek elő, és ily módon tovább viszik a történelmet.
– Mondanál egy példát?
– Az ókori filozófiának és tudománynak tisztán elméleti céljai voltak. Nem törődtek
különösebben azzal, hogy tudásukat a gyakorlati életkörülmények javítására használják fel.
– No és?
– Ez persze összefüggött azzal, hogyan szervezték meg gazdaságilag hétköznapjaikat. A
termelés a rabszolgamunkán alapult. A polgároknak ezért nem volt fontos gyakorlati
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találmányokkal javítani a termelést. Ez jó példa arra, hogy az anyagi viszonyok hatással
vannak a társadalomban jelentkező filozófiai reflexióra.
– Értem.
– Marx ezeket a materiális, gazdasági és szociális társadalmi viszonyokat nevezte a
társadalom alapjának. Azt pedig, hogy miképpen gondolkodik az adott társadalom, milyenek
a politikai intézményei, milyenek a törvényei, és nem utolsósorban milyen a vallása, erkölcse,
művészete, filozófiája és tudománya, nos, Marx mindezt a társadalom felépítményének
nevezte.
– Alap és felépítmény. Értem.
– Most pedig nyújtsd ide nekem a görög templomot.
– Tessék.
– Ez a makett az Akropoliszon álló régi Parthenon templom kicsinyített mása. Már láttad
életnagyságban is.
– Mármint videón.
– Láthatod, hogy a templomnak díszes, gondosan felépített a teteje. A tető és a tető
homlokzata az, amire legelőször felfigyel az ember. Vagyis a „felépítményre”. Ám a tető nem
lóghat csak úgy a levegőben.
– Megtartják az oszlopok.
– Az épületnek mindenekelőtt van egy erős alapja, amelyen az egész szerkezet nyugszik.
Marx úgy vélte, hogy a materiális viszonyok pontosan így támasztják alá a társadalom szülte
gondolatokat és ideákat. Ily módon a társadalom felépítménye a társadalom alapjának
visszatükröződése.
– Csak nem azt akarod velem elhitetni, hogy Platón ideatana az az évi cserépedénytermelés és szőlőtermés visszatükröződése?
– Nem, ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Egyébként Marx föl is hívja erre a figyelmet.
Mindez a társadalom alapja és felépítménye közötti kölcsönhatás eredménye. Ha tagadta
volna e kölcsönhatás létét, ő is „mechanikus materialista” lett volna. Ám mivel Marx belátja,
hogy kölcsönös, pontosabban dialektikus viszony áll fenn az alap és a felépítmény között,
dialektikus materialistának nevezzük. Egyébként jobb, ha megjegyzed, hogy Platón nem volt
sem fazekas, sem szőlősgazda.
– Értem. Akarsz még valamit mondani a templomról?
– Igen, még egypár szót. Arra kérlek, hogy tanulmányozd egy kicsit a templom alapját,
utána pedig mondd el nekem, mit láttál.
– Az oszlopok olyan alapon nyugszanak, amely három szintből, mondhatnám, lépcsősorból
áll.
– A társadalom alapjában is három szintet különíthetünk el. A legalapvetőbb az, amit
„termelési feltételeknek” nevezünk. Ide tartoznak az adott társadalom természeti viszonyai és
természeti tartalékai. Értsd ezen az éghajlatot és a nyersanyagtartalékokat. Ez jelenti az adott
társadalom bázisát, amely termelési lehetőségeit is behatárolja. Emellett megszabja azt is,
hogy erre milyen társadalom és kultúra épülhet.
– Például nem halászhatnak heringet a Szaharában. Mint ahogy Észak-Norvégiában sem
termeszthetnek datolyát.
– Ennél jobb példát nehéz lett volna találni. Hiszen az emberek gondolkodásmódja is
teljesen más egy nomád kultúrában, mint egy északnorvég halászfaluban. A következő lépcső
a társadalomban fellelhető „termelőerő”. Marx ezen a rendelkezésünkre álló eszközöket,
szerszámokat, gépeket érti.
– Régebben evezős csónakon jártak halászni, ma óriási halászhajókon.
– Ezzel a társadalom alapjának következő lépcsőjét is érintetted, vagyis hogy ki birtokolja
a termelőeszközöket. Marx szerint a termelési viszonyok része a munkamegosztás és a
tulajdonviszonyok is.
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– Értem.
– Ezek után már könnyen levonhatjuk a következtetést, hogy a termelési mód az, ami
meghatározza, milyen politikai és ideológiai viszonyokat találunk az adott társadalomban.
Nem véletlen tehát, hogy a mi gondolkodásunk – és erkölcsünk – eltér a feudális
társadalmakétól.
– Marx ezek szerint nem hitt a természetjogban, amely sohasem veszti érvényét?
– Marx szerint a morálisan helyes cselekedet a társadalmi alap következménye. Így például
egyáltalán nem furcsa, hogy a régi paraszti társadalmakban a szülők határozták meg, hogy
gyermekeik kivel házasodhatnak össze. Nem volt mindegy az sem, ki örökli a gazdaságot. A
modern nagyvárosokban mások a társadalmi viszonyok. Az ember többnyire bulikon,
diszkóban ismeri meg a jövendőbelijét, és ha már elég szerelmes, igyekszik lakást keríteni
magának.
– Soha nem tudtam volna belenyugodni abba, hogy a szüleim döntsék el, kivel házasodom
össze.
– Nem, mert te is saját korod gyermeke vagy. Marx ezenkívül azt állította, hogy az adott
társadalom uralkodó osztálya dönti el, mi a helyes és helytelen. Mert a történelem nem más,
mint osztályharcok története. Ami annyit jelent, hogy a történelem elsősorban arról szól, ki
birtokolja a termelési eszközöket.
– Ezek szerint az emberi gondolatoknak és ideáknak semmi szerepük nincs a történelem
formálásában?
– Igen is meg nem is. Marx tisztában volt azzal, hogy a társadalom felépítményében
uralkodó viszonyok visszahatnak a társadalom alapjára. Azt viszont elutasította, hogy a
társadalmi alap önálló életet élne. Az, ami az ókor rabszolgatartó társadalmától napjaink ipari
társadalmáig előrevitte a történelmet, elsősorban a társadalmi alapban végbemenő
változásoktól függött.
– Ezt már mondtad egyszer.
– Marx szerint a történelem minden szakaszában ellentmondás volt két társadalmi osztály
között. Az ókori rabszolgatartó társadalomban a szabadok és a rabszolgák között feszült az
ellentét, a középkor feudális társadalmában a feudális úr és a jobbágy, később a nemesség és
a polgárság között. Marx korában, amelyet polgári, illetve kapitalista társadalomnak nevezett,
a kapitalisták, tőkések és a proletariátus, a munkások álltak szemben egymással. Mindezt úgy
foglalhatnánk össze, hogy ellentét feszül a termelési eszközök birtokosai és az azokat nem
birtoklók között. Mivel ez a „felsőbb osztály” nem adja át jószerivel hatalmát, változás csak
forradalom útján következhet be.
– És mi a helyzet a kommunista társadalommal?
– Marxot rendkívül érdekelte a kapitalista társadalomból a kommunista társadalomba való
átmenet. Részletesen elemezte is a kapitalista termelési módból való átmenetet. Ám mielőtt
közelebbről megvizsgálnánk ezt a kérdést, nézzük meg, hogyan vélekedett Marx az emberi
munkáról.
– Akkor rajta!
– Már kommunistává válása előtt is rendkívül érdekelte a fiatal Marxot, mi történik az
emberrel munka közben. Egyébként ezt Hegel is elemezte. Hegel szerint kölcsönös,
„dialektikus” viszony áll fenn az ember és a természet között. Amikor az ember
„megdolgozza” a természetet, az rá is visszahat. Egy kicsit másképp fogalmazva, az ember
munkája során beavatkozik a természetbe, és befolyásolja azt. Ám e munkafolyamat során a
természet is beavatkozik az emberbe, és befolyásolja tudatát.
– Mondd meg, mi a munkád, és megmondom, ki vagy.
– Így is megfogalmazhatjuk a lényeget. Munkánk meghatározza tudatunkat, tudatunk
viszont meghatározza, hogyan dolgozunk. Mondhatni, kölcsönös kapcsolat fűzi össze a
„kezet” és a „szellemet”. Ily módon az emberi megismerés folyamata összefügg az emberi
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munkával.
– Elég szörnyű lehet a munkanélkülieknek.
– Valóban, akinek nincs munkája, valahogy kiürül. Erre már Hegel is felfigyelt. Mind
Hegel, mind pedig Marx számára pozitívum a munka, olyasmi, ami szorosan kapcsolódik
emberi mivoltunkhoz.
– Ezek szerint az is pozitív, ha munkás az ember.
– Mint kiindulópont, igen. Ám ez az a pont, ahol Marx keményen ostorozni kezdi a
kapitalista termelési módot.
– Miért?
– A kapitalista rendszerben a munkás másnak dolgozik. Ezzel a munka is rajta kívül állóvá
válik, olyasmivé, ami nem tartozik hozzá. A munkás számára idegenné válik munkája, és
ezáltal önmaga is. Elveszti emberi valóságát. Marx Hegeltől kölcsönzi a folyamatot jellemző
kifejezést: elidegenedés.
– Van egy nénikém, aki több mint húsz év óta bonbont csomagol egy gyári futószalag
mellett. Úgyhogy értem, mire gondolsz. Azt mondja, minden reggel utál munkába menni.
– De ha gyűlöli saját munkáját, Sofie, valahol önmagát is gyűlöli.
– A bonbont mindenesetre nagyon.
– A kapitalista társadalomban úgy szervezik meg a munkát, hogy a munkás lényegében
rabszolgamunkát végez egy másik társadalmi osztály számára. Ezzel átadja munkaerejét, s
ezzel egész emberi mivoltát a polgárságnak.
– Tényleg ilyen rossz lenne a helyzet?
– Most Marxról beszélünk. Tehát a múlt század közepén uralkodó társadalmi viszonyokból
indulunk ki. Ezért a válaszom egyértelmű igen. A munkások 12 órás műszakban dolgoztak,
többnyire jéghideg munkacsarnokokban. Annyira kevés volt a fizetésük, hogy nagyon
gyakran gyerekek, várandós asszonyok is arra kényszerültek, hogy dolgozzanak. Mindez
leírhatatlan szociális viszonyokhoz vezetett. Sok helyen olcsó pálinkában fizették ki a bér egy
részét, a nőknek pedig nem maradt más választásuk, mint hogy prostituálják magukat.
Klienseik a „városi urak” voltak. Röviden, az embert megfosztották legfőbb jellemzőjétől, a
munkájától, s ezzel az állatokkal tették egyenlővé.
– De hát ez felháborító!
– Marx is felháborodott. Ugyanakkor a polgárok tágas, fűtött szobákban hegedültek a
reggeli frissítő fürdő után, majd a négyöt fogásos ebédeket zongorázás követte a szalonban.
De szívesen zenéltek esténként is egy-egy hosszabb lovaglás után.
– Hogy ez milyen igazságtalan!
– Marx is annak tartotta. 1848-ban Engelsszel közösen kiadták a Kommunista kiáltványt,
amelynek első mondata így szól: „Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete.”
– Elég ijesztően hangzik.
– A korabeli polgárság is így vélte. Ugyanis lényegében arról volt szó, hogy a munkásság
szervezkedni kezdett. Elmondjam, mivel zárul a kiáltvány?
– Mondd csak.
– „A kommunisták nem titkolják nézeteiket és szándékaikat. Nyíltan kijelentik, hogy
céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el.
Reszkessenek az uralkodóosztályok egy kommunista forradalomtól. A proletárok a
forradalomban csak láncaikat veszíthetik. Cserébe egy egész világot nyerhetnek. Világ
proletárjai, egyesüljetek!”
– Ha valóban ilyen rosszak voltak a körülmények, mint ahogy mondod, azt hiszem, én is
aláírtam volna a kiáltványt. És mára megváltoztak a viszonyok?
– Norvégiában igen, de nem mindenütt. Továbbra is igen sokan élnek embertelen
körülmények között, miközben munkájukkal a kapitalistákat teszik még gazdagabbá. Marx
ezt nevezte kizsákmányolásnak.
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– Elmagyaráznád, mit jelent ez pontosan?
– A munkás által termelt árunak van egy bizonyos piaci értéke.
– Igen?
– Ha ebből levonod a munkás bérét és az egyéb termelési költségeket, még mindig jelentős
összeg marad a birtokodban. Marx ezt nevezte értéktöbbletnek, azaz profitnak.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy a tőkés tulajdonában marad az az érték, amelyet a
munkás teremtett. Hát ez a „kizsákmányolás”.
– Értem.
– A tőkés a profitot új beruházásokra tudja fordítani. Például modernizálja a termelést.
Mindezt annak reményében, hogy az árut még olcsóbban lesz képes előállítani. Aminek másik
következménye a profit emelkedése lehet.
– Igazán logikusnak tűnik.
– Valóban. De hosszú távon sem ezen a területen, sem másutt nem úgy történik minden,
ahogy a tőkés tervezi.
– Most mire gondolsz?
– Marx véleménye szerint a kapitalista termelési mód több ellentmondást rejt magában. A
kapitalizmus önpusztító gazdasági rendszer, mert hiányzik belőle a racionális igazgatás.
– Ami bizonyos szempontból az elnyomottak számára még kedvező is lehet.
– Igen. Mint mondottam, a kapitalizmusban eleve benne rejlik a bukás lehetősége. Ily
módon a kapitalizmus „progresszív” termelési mód, mivel a kommunizmusba vezető állapotot
jelöli.
– Mondanál arra egy példát, hogy mit jelent a kapitalizmus önpusztítása?
– Említettem, hogy a tőkésnek rendelkezésére áll egy olyan fennmaradó pénzösszeg,
amelyet gyára modernizációjára fordít. Persze esetleg a hegedűórákra is többet ad ki ezentúl,
no és felesége drága hóbortjait is ki kell elégítenie.
– És?
– Nos, vesz új gépeket, ezért már nincs szüksége annyi munkásra, mint előtte. Mindezt
versenyképessége növelése érdekében teszi.
– Értem.
– De nem ő az egyetlen, aki így gondolkodik. Ez pedig a termelés hatékonyságának
folyamatos növeléséhez vezet. A gyárak egyre nagyobbak lesznek, és egyre kevesebb
munkáskézre lesz szükség. Szerinted mi történik ezek után, Sofie?
– Nem tudom…
– Csökken a munkaerő iránti kereslet, így egyre többen lesznek munkanélküliek. Mindez a
szociális problémák növekedéséhez vezet. Az effajta válságok pedig a kapitalizmus végének
közeledtére figyelmeztetnek. Szóval a kapitalizmusban számos önpusztító vonás rejlik.
Amikor a termelési eszközök fejlesztése egyre több profitot köt le anélkül, hogy elegendő
fölösleget teremtene ahhoz, hogy a termelést versenyképes árakon tartsák…
– Akkor?
– Mit tesz a tőkés ilyen esetben? Tudsz erre válaszolni?
– Nem, tényleg nem.
– Képzeld el, hogy gyártulajdonos vagy. A dolgok irányítása kicsúszik a kezedből, az
összeomlás fenyeget. Szerinted mivel tudnál némi pénzt megtakarítani?
– Esetleg csökkenthetném a béreket?
– Ügyes! A legügyesebb, amit tenni tudsz. De ha a kapitalisták ilyen ügyesek, mint te – és
azok is –, akkor a munkások hamarosan annyira elszegényednek, hogy képtelenek lesznek
bármit is megvenni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy csökkenni fog a kereslet. És ezzel ördögi
körbe kerültünk. „Ütött a tőkés magántulajdon órája”, mondja Marx. Forradalmi helyzet jön
létre.
– Értem.
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– Hogy ne húzzuk tovább a történetet, a dolog azzal végződik, hogy a munkások felkelnek,
és birtokukba veszik a termelőeszközöket.
– És mi történik akkor?
– Létrejön egy új „osztálytársadalom”, amelyben a munkásság elnyomja a polgárságot.
Marx ezt a korszakot nevezte proletárdiktatúrának. Rövid átmeneti korszak után a
proletariátus diktatúráját felváltja egy „osztályok nélküli” társadalom, a kommunizmus. Ebben
a társadalomban közös tulajdonban, a nép tulajdonában vannak a termelőeszközök. Az
emberek nem „képességeik szerint”, hanem „szükségleteik szerint” részesülnek a javakból. A
munka is a nép tulajdona lesz ezentúl, azaz vége szakad a kapitalizmusra jellemző
„elidegenedés” folyamatának.
– Biztatóan hangzik! Kíváncsi vagyok, mi lett a vége. Kitört a forradalom?
– Igen is meg nem is. A mai közgazdászok bizton állítják, hogy Marx sok tekintetben
tévedett. Bírálatuk Marxnak a kapitalizmus válságaira vonatkozó elemzésére is vonatkozik.
Marx sem vette különösebben tekintetbe a természet kizsákmányolását, amely ma már igen
komoly problémává fejlődött. De… és itt van ez a DE…
– Igen?
– A marxizmus mégis nagy változásokat idézett elő. Kétség nem férhet ahhoz, hogy a
szocializmusnak sikerült legyőznie egy embertelen társadalmat. Európában napjainkban
sokkal igazságosabb – szolidárisabb – társadalmakban élünk, mint Marx idejében. Mindez
Marxnak és a szocialista mozgalmaknak is köszönhető.
– Ezek szerint történt valami.
– Marx halála után két fő ágra szakadt a szocialista mozgalom, a szociáldemokrata
mozgalomra és a leninizmusra. A szociáldemokrata mozgalom, amely Nyugat-Európa
fejlődését határozta meg, lassú és békés átmenetet képzelt el a szocializmusba, amelyet
egyébként „lassú forradalomként” emlegetnek. Ezzel szemben a leninizmus, amely megőrizte
Marx azon gondolatát, hogy a régi osztálytársadalomnak csak forradalommal lehet fölébe
kerekedni, Kelet-Európában, Ázsiában és Afrikában vált jelentőssé. A két mozgalom a maga
módján a nyomort és az elnyomást akarta leküzdeni.
– És ezzel nem az elnyomás egy új formáját teremtették meg? Például a Szovjetunióban és
Kelet-Európában?
– Kétségtelen. Ami azt is bizonyítja, hogy bármibe fogjon is az ember, egyaránt keveredik
benne a jó és a rossz. Másrészt igazságtalan lenne Marxot hibáztatnunk azért, ami ötven vagy
száz évvel a halála után az úgynevezett szocialista országokban történt. Bizonyára eszébe sem
jutott, hogy a kommunizmus is kényszert alkalmaz majd az emberekkel szemben.
„Csodaországok” soha nem lesznek. Az emberek új és új problémákat teremtenek önmaguk
számára, amelyekkel megküzdhetnek.
– Minden bizonnyal.
– És ezzel befejezettnek tekintem a Marxról szóló fejezetet, Sofie.
– Várj csak! Mintha azt mondtad volna, hogy csak az egyenrangúak között létezik igazság.
– Nem, ezt Scrooge mondta.
– Honnan tudod, hogy ő volt?
– Végül is ugyanannak a szerzőnek az agyából pattantunk ki. Tudod, sokkal szorosabb
kapcsolat fűz egymáshoz bennünket, mint azt a felületes szemlélő hihetné.
– A te átkozott iróniád!
– Kettős irónia, Sofie. Ez már kettős irónia volt.
– De térjünk csak vissza az igazságosság kérdéséhez. Azt már biztosan te mondtad, hogy
Marx szerint a kapitalizmus igazságtalan társadalom. Ezek után kíváncsi lennék arra, hogy
szerinted milyen az igazságos társadalom.
– Válaszként hadd idézzek egy példát John Rawls morálfilozófustól, akire hatottak a
marxizmus nézetei. Képzeld el, hogy egy olyan magas rangú tanács tagja vagy, amelynek egy
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eljövendő társadalom törvényeit kell megalkotnia.
– Tudod mit, nagy kedvem lenne a feladathoz.
– A viszonyok tökéletes mérlegelése után sikerül megegyezniük és aláírniuk a törvényeket,
majd meghalnak.
– Micsoda ötlet!
– Ám amint kiformálódott a társadalom, amelynek törvényeit ők alkották meg,
felébrednek, és sejtelmük sincs róla, hová sorolják be magukat az új társadalomban.
– Értem.
– Erről a társadalomról már elmondhatnád, hogy igazságos, mivel „egyenrangúak”
közösségeként jött létre.
– Hát a nők?
– Jogos a kérdés. Az emberek azt sem tudnák, hogy nőként vagy férfiként ébredtek fel.
Mivel mindkét lehetőségnek ötvenszázalékos az esélye, éppoly kedvező lenne nőként, mint
férfiként élni ebben a társadalomban.
– Ígéretesen hangzik.
– Mondd csak… Marx idejében ilyen társadalom volt Európa?
– Nem, dehogy!
– Esetleg manapság létezik ilyen társadalom?
– Hát… nem tudom.
– Gondolkodj ezen egy kicsit. Most már igazán lezártuk a Marxtémát.
– Mit mondtál?
– Függöny!
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Darwin
...csónak, mely a gének súlyával megrakodva hajózik az élet vizén…
Vasárnap reggel Hilde nagy csattanásra ébredt. Az irattartó esett le a padlóra. Emlékezett,
hogy Sofie és Alberto Marxról beszélgetett. Nyilván elaludt, takaróján a regénnyel. Az
éjjeliszekrényén álló lámpa még mindig égett.
Íróasztalán a vekker zöld számjegyei 8.59-et mutattak. Hatalmas gyárakról és lepusztult
városrészekről álmodott. Az egyik utcasarkon egy kicsi lány gyufát árult. Hosszú köpenybe és
kabátba öltözött elegáns urak és hölgyek vonultak el mellette.
Utána eszébe jutottak a törvényhozók, akik később az általuk megformált társadalomban
ébrednek fel. Micsoda szerencse, hogy ő ma is Bjerkelyben ébredt fel!
Egyáltalán, fel mert volna ébredni Norvégiában, ha sejtelme sincs arról, hogy pontosan hol
fog felébredni?
De ez nemcsak a hely kérdése. Mi lett volna, ha teljesen más korban ébred fel? Esetleg a
középkorban vagy a kőkorszakban, tíz-húszezer évvel ezelőtt? Hilde megpróbálta magát egy
barlang bejárata elé képzelni. Éppen egy bőrdarabot készített ki.
Vajon milyen lett volna abban a kezdetleges kultúrában tizenöt éves kislánynak lenni?
Hogyan gondolkodott volna?
Hilde magára húzott egy pulóvert, és visszaült az ágyra, hogy folytassa édesapja hosszú
levelének olvasását.
Amint Alberto kimondta azt, hogy „Függöny!”, kopogtattak az őrnagy kunyhójának
ajtaján.
– Ugye nincs más választásunk? – kérdezte Sofie.
– Úgy tűnik, nem nagyon – dörmögte Alberto.
A bejárati lépcsőn ősz, hosszú szakállú öregember álldogált. Jobb kezében sétabotot tartott,
bal kezében egy bárkát ábrázoló jókora szemléltetőtáblát. A bárkában különböző állatok
voltak.
– Kit tisztelhetünk önben, öregapám? – kérdezte Alberto.
– Noé vagyok.
– Sejtettem.
– Az ősapád, kedves fiam. De úgy látom, ma már nem divat az ősökre emlékezni.
– Mi van a kezedben? – kérdezte Sofie.
– Azoknak az állatoknak a képe, amelyek megmenekültek az özönvíztől. Fogd csak,
leányom, neked hoztam.
Amikor Sofie átvette a jókora táblát, az öreg azt mondta:
– De most már mennem kell. Még meg kell öntöznöm a szőlőtőkéimet…
Fölugrott, összecsapta lábát a levegőben, majd gyors léptekkel elindult az erdő felé,
pontosan úgy, ahogy jókedvű öregurak szokták megszaporázni lépteiket.
Sofie és Alberto visszament a házba, és ismét leült az asztalhoz. Sofie suttyomban
megkísérelte alaposabban szemügyre venni az ajándékát, de Alberto határozott mozdulattal
kivette a kezéből.
– A lényegre összpontosíts előbb.
– Kezdd csak el!
– Marxról még el kell mondanom, hogy élete utolsó 34 évét Londonban töltötte. 1849-ben
költözött oda, és 1883-ban halt meg. Pontosan ez idő tájt élt London külső részén Charles
Darwin is. Darwin 1882-ben halt meg, és ünnepélyes külsőségek között temették el a
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Westminster-apátságban, ahol Anglia nagy fiai nyugszanak. Marx és Darwin útjai azonban
nemcsak időben és térben keresztezték egymást. Marx Darwinnak szerette volna ajánlani
nagy műve, A tőke angol kiadását, de a természettudós visszautasította. Amikor Marx egy
évvel Darwin után meghalt, barátja, Friedrich Engels így hasonlította össze őket: „Ahogyan
Darwin felfedezte a szerves természet fejlődésének törvényeit, úgy fedezte fel Marx az
emberiség történelmi fejlődésének törvényeit.”
– Értem.
– Meg kell említenünk még egy fontos gondolkodót, a pszichológus Sigmund Freudot, akit
tevékenysége Darwinhoz kötött. Élete utolsó éveit egyébként ő is Londonban töltötte. Freud
rámutatott arra, hogy Darwin fejlődéselmélete és az ő pszichoanalízise hozzájárult az emberek
„naiv önimádatának” megtépázásához.
– Kicsit sokat mondtál el egyszerre. Végül is kiről beszélünk, Marxról, Darwinról, avagy
Freudról?
– A XIX. század közepén indult meg az a naturalista irányzat, amely a mi századunkban is
sokáig örvendett népszerűségnek. A „naturalizmus” a természeten és az érzékelhető világon
kívül nem ismer el más valóságot. Egy naturalista éppen ezért az embert is a természet
részének tekinti. Ezen irányzat híve mindenekelőtt a természet kínálta adatokra hagyatkozik,
nem pedig racionalista spekulációra vagy bármilyen isteni megnyilatkozásra.
– Ezek szerint Marx, Darwin és Freud „naturalista”?
– Teljes mértékben. A múlt század közepétől a következő fogalmak válnak
meghatározóvá:, „természet”, „környezet”, „történelem”, „fejlődés”, „növekedés”. Marx arra
hívta fel a figyelmet, hogy az emberi ideológia nem más, mint a társadalom materiális
alapjának terméke. Darwin bemutatta, hogy az ember egy hosszú biológiai fejlődés
eredménye, Freud tudattalannal kapcsolatos vizsgálatai pedig azt bizonyították, hogy az
emberi cselekvés kiindulópontját éppen a bennünk lakozó „állati” ösztönökben, hajlamokban
kell keresni.
– Azt hiszem, értem, mit takar a naturalizmus fogalma, de nem lenne jobb mégis szép
sorjában haladni?
– Darwinról fogunk beszélgetni, Sofie. Talán emlékszel még, hogy a preszókratikus
filozófusok természetes magyarázatokat kerestek a természetben végbemenő változásokra.
Ahogyan nekik is meg kellett szabadulniuk a régi mitologikus magyarázatoktól, Darwinnak is
el kellett szakadnia az állatok és az ember eredetével kapcsolatos egyházi elképzelésektől.
– Darwin is filozófus volt?
– Biológus és természettudós. Az újabb korok tudósai között ő volt az, aki leginkább
szembefordult az ember természeti helyéről megfogalmazott bibliai nézettel.
– Akkor talán jó lenne, ha mondanál valamit a fejlődéselméletéről.
– Először magáról Darwinról fogok beszélni. 1809-ben született egy Shrewsbury nevű
kisvárosban. Édesapja, Róbert Darwin a városka ismert orvosa, aki fiát rendkívül szigorúan
nevelte. Amikor a helybeli iskola felsőbb osztályába került, igazgatója olyan fiúként
jellemezte, aki csak butaságokra és üres fecsegésekre képes, ahelyett, hogy hasznos dolgokkal
múlatná az idejét. Hasznos dolgokon az igazgató úr a görög és latin igék bemagolását értette.
Az elmarasztaló „butaságok” jelző pedig Darwin rovargyűjtő szenvedélyére vonatkozott.
– Szerintem később nagyon megbánhatta, amit mondott.
– Darwin teológiai tanulmányai alatt is inkább madarakra vadászott és bogarakat gyűjtött.
Így azután sorra elmaradtak a teológiavizsgái. Viszont teológiai tanulmányai mellett
természettudósként bizonyos tekintélyre tett szert. Érdekelte a geológia is, amely a korszak
talán legjobban fejlődő tudománya volt. Miután 1831-ben letette teológiai vizsgáit
Cambridge-ben, Észak-Walesbe utazott, hogy a különböző hegyalakzatokat tanulmányozza és
hogy ősmaradványok után kutasson. 1831-ben, amikor még csak 22 éves volt, kapott egy
levelet, amely meghatározta élete további alakulását.
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– És mi állt a levélben?
– A levelet tanárától és barátjától, John Steven Henslow-tól kapta. „Bátorkodtam…
ajánlani egy természettudóst, aki elkísérné Fitzroy kapitányt. A kormány megbízásából
Amerika déli csücskének feltérképezését végzi majd el. Én biztosítottam őket afelől, hogy
személyedben a legmegfelelőbben képzett emberre tesznek szert, aki képes elvégezni ilyen
feladatot. Ami a fizetséget illeti, semmit nem tudok mondani. Az utazás két évig…”
– Hogy te mi mindent tudsz kívülről!
– Semmiség, Sofie, igazán semmiség.
– És ő igent mondott?
– Darwin nagyon szerette volna kihasználni a kínálkozó lehetőséget, de akkoriban a
fiatalemberek semmit sem tettek szüleik beleegyezése nélkül. Hosszas rábeszélés után apja is
igent mondott, pedig ki kellett fizetnie fia útiköltségét is. Ami a „fizetséget” illeti, sok jóra
nem számíthattak.
– Ó…
– A hajó Ő Királyi Felsége haditengerészetéé volt, a neve egyébként Beagle. 1831-ben
futott ki Plymouth kikötőjéből Dél-Amerika irányába, és nem is tért vissza Angliába 1836
októbere előtt, így lett öt év a kettőből, a dél-amerikai utazásból pedig a világ körülhajózása.
Egyébként az újabb kor legfontosabb kutatóútjaként tartják számon.
– Azt, hogy körülhajózták a Földet, vegyem szó szerint?
– Pontosan. Dél-Amerikából a Csendes-óceánon át Új-Zélandba, Ausztráliába, majd DélAfrikába hajóztak. Innen, mielőtt visszatértek volna Angliába, újra Dél-Amerikába mentek.
Darwin úgy írt az utazásról, hogy „a Beagle-en Dél-Amerikába, onnan tovább, majd ismét ide
vissza megtett út életem legjelentőségteljesebb eseménye”.
– A tengeren nem lehet olyan egyszerű a természettudósok dolga.
– Az első években ide-oda hajóztak a dél-amerikai partok mentén. Darwinnak így remek
alkalma nyílt arra, hogy a kontinens belsejét is megismerje. Rendkívüli jelentőségű volt a
Csendes-óceánban a dél-amerikai partoktól nyugatra fekvő Galápagos-szigetcsoport
változatos partvidéke. Itt hatalmas mennyiségű anyagot gyűjthetett össze, amelyet azután
hazaküldött Angliába. Ám a természet és az élővilág fejlődésével kapcsolatos nézeteit
egyelőre nem osztotta meg a nagyközönséggel. Amikor 27 évesen hazatért, már komoly
természettudósnak számított. Kialakult már benne az a gondolatrendszer, amelyet később
fejlődéselméletnek nevezett. Hazatérése és fő művének megjelenése között azonban sok év
telt el. Darwin óvatos ember volt, Sofie. Az óvatosság még egy természettudósnak sem válik
hátrányára.
– Mi volt a címe ennek a könyvnek?
– Hát, volt több címe is. De az, amely Angliában a leghevesebb vitákat váltotta ki A fajok
eredete volt. Pontos címe egyébként így hangzik: „On the Origin of Species by means of
Natural selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”. A hosszú
cím egyébként Darwin művének összefoglalása is.
– Örülnék, ha lefordítanád.
– „A fajok eredete természetes kiválasztódás útján, vagy a létért való küzdelemben
előnyhöz jutott fajták fennmaradása.”
– Valóban sokatmondó.
– Nézzük csak pontról pontra. Darwin A fajok eredetében két teóriát állított fel. Először is
megállapította, hogy minden egyes ma élő növény és állat valamely korábban élt, primitívebb
elődöktől származik. Másodsorban úgy vélte, hogy van biológiai fejlődés. Ezen fejlődés pedig
a „természetes kiválasztódás”-nak köszönhető.
– Ami azt jelenti, hogy az erősebbek a túlélők, ugye?
– Először a fejlődéselméletet tanulmányozzuk. Ami önmagában nem is volt olyan eredeti.
A fejlődéselmélet már korábban is ismert volt, és az 1800-as évek elején nagy népszerűségnek
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örvendett. A nézet legharcosabb képviselője Lamarck francia zoológus volt. Előtte pedig
Darwin tulajdon nagyapja, Erasmus Darwin foglalt állást amellett, hogy a növények és az
állatok náluk egyszerűbb fajokból fejlődtek ki. Ám egyikük sem adott kielégítő magyarázatot
arra, hogyan ment végbe ez a fejlődés. Éppen ezért az egyház sem tekintette őket veszélyes
ellenfélnek.
– És Darwint?
– Őt igen. És nem minden ok nélkül. Mind az egyház, mind pedig bizonyos tudományos
körök a Biblia tanítását tekintették mérvadónak, miszerint a különböző növény- és állatfajok
változatlanok. Minden egyes állatfajtát valaha egy különös teremtőerő hívott életre. E
tekintetben a keresztény tanítás összhangban volt Platónéval és Arisztotelészével.
– Hogyan?
– Platón ideatana is abból indult ki, hogy az állatfajták változatlanok, mert az örök ideák,
formák alapján jöttek létre. Az állatfajok változatlansága volt Arisztotelész filozófiájának is a
sarkköve. Csakhogy Darwin idejében olyan megfigyeléseket végeztek, és olyan leletekre
akadtak, amelyek megkérdőjelezték a hagyományos felfogás érvényességét.
– Milyen megfigyelésekről és leletekről beszélsz?
– Először is egyre több ősmaradvány került elő. Emellett ráakadtak számos elpusztult állat
csontmaradványaira. Darwint például elkápráztatták azoknak a tengeri állatoknak a
maradványai, amelyekre az ország északi részében bukkantak. Dél-Amerikában hasonló
leleteket találtak az Andokban. Csakhogy mit kerestek ezek a tengeri állatok az Andok magas
hegyláncai között? Mit gondolsz, Sofie?
– Hát; nem tudom.
– Egyesek úgy vélték, hogy emberek vagy állatok éppen ott veszítették el őket. Mások
szerint a fosszíliákat és a tengeri állatok maradványait Isten teremtette, hogy tévútra vezesse
az istenteleneket.
– És a tudomány miként vélekedett?
– A geológusok többsége katasztrófaelméleteket dolgozott ki, amelyek szerint a Földet
többször hatalmas áradások, földrengések és egyéb katasztrófák érték, amelyek minden életet
elpusztítottak. Ilyesmiről olvashatunk a Bibliában is. Gondoljunk csak az özönvízre és Noé
bárkájára. Isten pedig minden katasztrófa után megújította a Föld élővilágát, úgy, hogy új,
tökéletesebb növényeket és állatokat teremtett.
– Ennek megfelelően az ősmaradványok annak a korábbi élővilágnak a lenyomatai,
amelyek elpusztultak a hatalmas katasztrófák során.
– Pontosan. Némelyek szerint ezek az ősmaradványok azoknak az állatoknak a lenyomatai
voltak, amelyek nem fértek el Noé bárkájában. Darwin gondosan magával vitte a Beagle-re
Charles Lyell angol geológus „Principles of Geology” című művének első kötetét, amely
leszögezte, hogy a Föld mai földrajzi képe – magas hegyeivel, mély völgyeivel – végtelenül
hosszú fejlődés eredménye. Így egészen csekély változások is nagy geográfiai mozgásokhoz
vezettek, tekintettel a hosszú időre.
– Milyen változásokra gondolt?
– Ugyanazokra az erőkre, amelyek manapság is éppígy működnek. Az időjárás
viszontagságai, jégolvadás, földrengés, emelkedés. Egy csepp víz még nem lyukasztaná ki a
követ, viszont a folyamatos csepegés igen. Lyell úgy vélte, hogy ezen apró, hosszú időn át
érvényesülő fokozatos változások képesek tökéletesen megváltoztatni a környezetet. E
gondolatok arra is magyarázatot adtak, hogyan találhatott rá az Andok magas hegyei közt
Darwin tengeri állatok maradványaira. Darwin soha nem feledkezett meg arról, hogy kicsi,
fokozatos változások milyen drámai átalakulásokhoz vezethetnek az idő segítségével.
– Ennek alapján azt gondolta, hogy az állatok fejlődése is hasonlóképpen magyarázható?
– Igen, gyakran feltette magának ezt a kérdést. De mint mondtam, Darwin ugyancsak
óvatos volt. Igen sokáig tartott, mire megválaszolt egy kérdést. Ily módon igazi filozófiai
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módszert választott. Fontos feltenni a kérdéseket, de a válasszal már nem mindig fontos sietni.
– Értem.
– Lyell teóriájában központi helyet foglalt el a Föld kora. Darwin idejében úgy
számították, 6000 év telt el azóta, hogy Isten megteremtette a Földet. Ezt a számot úgy kapták
meg, hogy összeszámolták az Ádám és Éva óta élt nemzedékeket.
– Micsoda naivitás!
– Utólag mindig könnyű okosnak lenni. Darwin ezzel szemben 300 millió évesnek becsülte
a Föld korát, ugyanis tisztán látszott, hogy sem Lyell fokozatos geológiai fejlődésről alkotott
teóriájának, sem pedig Darwin fejlődéselméletének nincs értelme, ha nem roppant hosszú
idővel számolnak.
– Hány éves a Föld?
– Ma úgy tudjuk, hogy 4,6 milliárd éves.
– Ez már bizonyára elég hosszú idő…
– Nos, idáig Darwinnak a biológiai fejlődést alátámasztó nézeteire összpontosítottunk. Az
egyik érv a fosszíliák réteges előfordulása a különféle kőzetekben. A másik érv az élő fajok
földrajzi megoszlása. Darwin itt már a kutatóútján gyűjtött igen gazdag anyagra is
támaszkodhatott. Saját maga is tapasztalhatta, hogy a különböző állatfajok egy régión belül is
apró eltéréseket mutatnak egymástól. Az Ecuadortól nyugatra fekvő Galápagos-szigeteken
például néhány igen érdekes dolgot figyelhetett meg.
– Mondd már!
– A Galápagos-szigetek vulkanikus földdarabok sűrű csoportja, így túl nagy eltérést nem
tapasztalhatott a növény- és állatvilágban. Darwin figyelmét azonban éppen az apró
különbségek kötötték le. Valamennyi szigeten számos elefántteknősre akadt. Ám szigetről
szigetre némi eltérés mutatkozott közöttük. Lehetséges, hogy Isten a szigetek mindegyikére
önálló fajtát teremtett volna?
– Eléggé kétséges.
– Még fontosabbnak bizonyultak Darwin madárvilággal kapcsolatos megfigyelései.
Szigetről szigetre világos eltérések mutatkoztak a különböző pintyfajták között, például a
csőrük formájában. Darwin e különbségek magyarázataként megfigyelte, hogy a pintyek mit
esznek. Az erős csőrű földipinty például tobozmagvakkal táplálkozik, az aprócska
énekespinty rovarokkal, a hosszabb csőrű kopácsolópinty pedig az ágak és gallyak kérge alól
keresgéli ki a rovarokat… Mindegyik madárfajta csőre tökéletesen alkalmazkodott a
táplálékfelvételhez. Vajon e pintyek egyazon pintyfajtától származnak, amely az évek hosszú
során át alkalmazkodott a szigeteken található különböző feltételekhez? Vajon ennek
köszönhető az eltérő pintyfajták kialakulása?
– Szóval ide lyukadt ki?
– Igen. Talán éppen a Galápagos-szigeteken tapasztaltaknak köszönhette Darwin, hogy
„darwinista” lett. Arra is felfigyelt, hogy a kis szigetek állatvilága nagyon hasonlít a délamerikai kontinensen látott állatfajtákhoz. Vajon Isten eleve egy csöppnyire másnak
teremtette ezeket az állatokat, vagy fejlődésről beszélhetünk? Egyre jobban kételkedett abban,
hogy a fajok változatlanok lennének. Ám még nem találta meg a megfelelő magyarázatot arra,
miként ment végbe az esetleges fejlődés, illetve a környezethez való alkalmazkodás. Újabb
érvként a Földön élő állatok rokonsága merült fel.
– Rokonság?
– Itt az emlősállatok magzatfejlődésére utalt. Ha összehasonlítod a kutya, a denevér, a nyúl
és az ember magzatát fejlődésének igen korai stádiumában, alig tapasztalsz közöttük eltérést.
Az emberi magzatot fejlődésének csak későbbi szakaszában tudod megkülönböztetni a
nyúlétól. Nem távoli rokonságunk bizonyítéka mindez?
– De továbbra sem talált megfelelő magyarázatot a fejlődés mikéntjére?
– Még mindig Lyell teóriáját tartotta szem előtt, miszerint igen kicsi változások évek
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hosszú során át jelentős különbségeket okozhatnak. Viszont nem talált olyan magyarázatot,
amelyet általános elvként alkalmazhatott volna. Ismerte a francia zoológus, Lamarck teóriáját
is. Lamarck azt állította, hogy a különböző állatfajok maguk fejlesztették ki, amire szükségük
volt. Így például a zsiráfoknak azért van olyan hosszú nyakuk, mert generációk hosszú során
át állandóan nyújtogatták a fák levelei után. Lamarck úgy vélte, hogy azon tulajdonságok,
amelyekre a különböző fajok önmaguktól szert tettek, átöröklődnek az utódokra. A „szerzett
tulajdonságok” örökölhetőségéről szóló tézis nem győzte meg Darwint, egyszerűen azért,
mert Lamarcknak nem voltak bizonyítékai merész állításai alátámasztására. Valami azonban
motoszkálni kezdett Darwin fejében. Mondhatnánk, hogy a fajok fejlődésének
„mechanizmusa” ott volt az orra előtt.
– Kíváncsivá teszel.
– Szeretném, ha magadtól fedeznéd fel ezt a „mechanizmust”. Éppen ezért felteszek
néhány kérdést. Ha van három tehened, de csak kettő etetésére elegendő a takarmányod, mit
teszel?
– Hát, esetleg levágom az egyik tehenet.
– Nos… igen… de melyiket vágod le?
– Nyilván azt, amelyik a legkevesebb tejet adta.
– Igen?
– Logikus, nem?
– Pontosan ezt tették az emberek évszázadokon keresztül. De maradjunk csak a két
tehénnél. Szeretnéd, ha valamelyiknek borja születne. Melyiket választanád?
– Amelyiknek legtöbb a teje. Akkor biztos, hogy a borja is jól tejelő tehén lenne.
– Ezek szerint előnyben részesíted a jól tejelő tehenet a rosszul tejelővel szemben? Akkor
már csak egyvalami van hátra. Ha van két vadászkutyád, de az egyiktől meg kell szabadulnod,
melyiket tartanád meg?
– Természetesen azt, amelyik ügyesebben tudta felhajtani számomra a vadat.
– Ezek szerint az ügyesebbik vadászkutyát tartanád meg. Nos, Sofie, az emberek több mint
tízezer éven át ehhez hasonlóan nemesítették állataikat. A tyúkok nem mindig tojtak öt tojást
egy hét alatt, a birkáknak nem mindig volt ennyi gyapjúk, és a lovak sem voltak mindig ilyen
erősek és gyorsak. Az emberek mesterségesen választották ki a jobbat. Ez vonatkozik a
növényvilágra is. Az ember nem a rossz krumplit fogja elültetni, amikor jobb vetőburgonyája
is van. Az emberek nem vesződnek olyan kalásszal, amelyben nincs gabona. Darwin arra
hívja fel a figyelmet, hogy nincs két olyan tehén, gabonamag, kutya és pinty, amely
mindenben hasonlítana egymáshoz. A természet rendkívül változatos. De még egyazon fajon
belül sincs tökéletes hasonlóság. Azt hiszem, valami hasonlót élhettél át, amikor ittál a kék
színű italból.
– Igen, azt hiszem.
– Darwin is feltett magának egy kérdést. Lehetséges, hogy hasonló „mechanizmus” szerint
működik a természet is? Lehetséges, hogy a természet „természetes kiválasztódás” útján
döntötte el, melyik egyed maradjon fenn? És nem utolsósorban, lehetséges, hogy e
mechanizmus hosszú időn keresztül egészen új növény- és állatfajokat teremtett?
– Úgy sejtem, a kérdésre csak igennel lehet válaszolni.
– Darwin azonban továbbra sem tudta elképzelni, hogyan ment végbe a „természetes
kiválasztódás”. Azonban 1838-ban – pontosan két évvel a Beagle Angliába érkezése után –
véletlenül kezébe került Thomas Malthus népességkutató könyve. A könyv címe a következő:
„An Essay on the Principles of Population” (Esszé a népesedés alapelveiről). Malthus
könyvének alapötlete az amerikai Benjámin Franklintól származott, akit a villámhárító
feltalálójaként is ismerünk. Franklin rámutatott arra, hogy ha nem lennének korlátozó
tényezők a természetben, akkor egyetlen növény-, illetve állatfaj terjedt volna el az egész
Földön. De a többféle faj létezése lehetővé teszi, hogy sakkban tartsák egymást.
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– Értem.
– Malthus továbbfejlesztette az elméletet, és a Föld emberi népességére is alkalmazta.
Szerinte az emberek szaporodási képessége oly nagy, hogy mindig több gyermek születik,
mint amennyinek lehetősége van az életben maradásra. Mivel az élelemtermelés soha nem tud
lépést tartani a szaporodás mértékével, igen sokan elbuknak a fennmaradásért folytatott
harcban. A túlélők – akik továbbviszik majd a fajt is – azok lesznek, akik a legerősebbnek
bizonyultak.
– Logikusan hangzik.
– Ez volt az az általánosan alkalmazható mechanizmus, amelyet Darwin keresett.
Egyszerre megtalálta a fejlődést bizonyító magyarázatot. A létért folyó harcban a természetes
kiválasztódás érvényesül, vagyis az kerül ki győztesen belőle, és viszi tovább a fajt, aki a
körülményekhez leginkább képes alkalmazkodni. Ez volt a második elmélet, amelyet A fajok
eredete című könyvében ismertetett. „Az elefánt az egyik leglassabban érő állat, de ha minden
kicsinye életben maradna, egy 750 évet magában foglaló periódusban körülbelül
tizenkilencmillió elefánt élne, amely ugyanattól a pártól származik.”
– Arról a több ezer tonhalikráról nem is beszélve, amelyet egyetlen tonhal rakott le.
– Darwin arra is felhívta a figyelmet, hogy a fennmaradásért folytatott harc gyakran
erősebb az egymáshoz legközelebb álló fajok között. Hiszen közös táplálékon élnek. Így lesz
egyre nagyobb szerepük az apró különbségeknek, az átlagtól eltérő pozitív variációknak.
Mennél nagyobb a létért folytatott küzdelem, annál gyorsabban halad előre a fajok fejlődése.
Hiszen mindig azok maradnak életben, amelyek a legjobban képesek alkalmazkodni a
körülményekhez, minden más egyed halálra van ítélve.
– Mennél kevesebb az élelem, és mennél nagyobb a szaporulat, annál gyorsabb a fejlődés?
– Nemcsak az élelemnek van fontos szerepe. El kell kerülniük azt is, hogy más állatok
táplálékává váljanak. Éppen ezért jó, ha védőszínük van, gyorsan tudnak futni, könnyen
észreveszik az ellenséges állatot, vagy egyszerűen csak rossz az ízük. Nem éppen hátrányos
az sem, ha mérgező anyagokat tudnak kibocsátani. Nem véletlen, hogy igen sok kaktusz
mérgező, Sofie. Hiszen a sivatagban szinte csak kaktuszok nőnek, ezért számukra a
növényevő állatok nagy veszélyt jelentenek.
– Arról nem is szólva, hogy a legtöbb kaktusz tüskés.
– Természetesen jelentős a szerepe a szaporodás képességének. Darwin részletesen
tanulmányozta, mennyire ötletes a növények beporzása. A növények messzire látszó
gyönyörű színe és a belőlük áradó édes illat odavonzza a különböző rovarokat, amelyek
nagymértékben hozzájárulnak a növények beporzásához. A madárfütty sem véletlenül olyan
dallamos. Egy nehézkes, mélabús, a tehenek iránt a legnagyobb érdektelenséget mutató bika
érdektelen a fajfenntartás szempontjából. Az ilyen szélsőséges tulajdonságok azonban
gyorsan el is halnak. Hiszen az egyed legfontosabb feladata, hogy nemileg érett korba
kerülvén továbbvigye saját fajtáját. Olyan ez, akár egy hosszú váltófutás. Azon egyedek,
amelyek bármilyen oknál fogva képtelenek továbbvinni az öröklőanyagot, mindig el fognak
különülni. Ezzel párhuzamosan a fajták nemesednek is. A betegségekkel szembeni ellenálló
képesség is folyamatosan felgyülemlik és megőrződik a fennmaradó fajtákban.
– Ezek szerint minden egyre szebb és jobb lesz?
– A folyamatos kiválasztás lehetővé teszi, hogy az adott környezethez – ökológiai
élettérhez és – módhoz – legjobban alkalmazkodók viszik tovább a fajtát az adott
környezetben. Nem biztos azonban, hogy ami az egyik környezetben előny, a másikban is az.
A Galápagos-szigeteken élő pintyfajok egyike számára igen fontos a repülés. Ám azonnal
veszít a fontosságából, ha az élelem a földön kúszik-mászik, és földi ragadozóktól sem kell
tartani. Mivel a természetben igen sok különböző ökológiai élettér és – mód lelhető fel, az
idők folyamán hasonlóan sok különböző állatfaj alakult ki.
– Viszont csak egyetlen emberfaj.
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– Igen, mert az emberek rendkívül jól alkalmazkodnak a változó életkörülményekhez.
Darwint megdöbbentette, hogy a Tűzföld indiánjai milyen jól viselték az ottani hideg
éghajlatot. De ebből az következik, hogy az emberek sem egyformák. Az Egyenlítőhöz
közelebb lakók bőrszíne sötétebb, mint az északabbra fekvő területeken élőké. Sötét bőrük
védelmet nyújt a nap sugarai ellen. Fehér bőrű emberek, ha sokat tartózkodnak a napon,
jobban kiteszik magukat a bőrrák veszélyének.
– Az északabbra fekvő területeken előnyösebb a fehér bőr?
– Igen, bár mindenütt élnek sötét bőrű emberek. Az viszont igaz, hogy a fehér bőr jobban
feldolgozza a napfényből származó vitaminokat, ami előnyös olyan területeken, ahol keveset
süt a nap. A természetben semmi nem alakul véletlenül. Minden a számtalan nemzedéken
átformálódó kicsiny változásoknak tudható be.
– Nagyon izgalmas erre gondolni!
– Ugye? Darwin fejlődéselméletét a következőképpen foglalhatjuk össze.
– Vágjunk bele!
– Bizton állíthatjuk, hogy a földi élet fejlődése mögött álló matéria, „nyersanyag” nem
más, mint az ugyanazon faj egyedei közötti változatokéi a nagy szaporulat, ami lehetővé teszi,
hogy csak egy töredék rész legyen képes a túlélésre. A fejlődés „mechanizmusát” vagy
hajtóerejét a létért folyó küzdelemben érvényesülő természetes kiválasztódás jelenti. E
kiválasztódás eredményeként mindig a legerősebb és a legalkalmazkodóképesebb egyedek
lesznek a túlélők.
– Olyan logikus ez az elmélet, akár egy számtanpélda. Kíváncsi lennék, milyen volt A
fajok eredetének fogadtatása.
– Nem győztek megbotránkozni rajta. Az egyház tiltakozott a leghevesebben, az angol
tudóstársadalmat pedig megosztotta. Ami egyáltalán nem meglepő. Hiszen Darwin
megfosztotta Istent a teremtés aktusától. Egyesek, igen helyesen, rámutattak arra, hogy
jelentőségteljesebb olyasmit teremteni, ami azután a benne rejlő fejlődési lehetőségeknek
megfelelően formálódik, mint részleteiben megteremteni a dolgokat, egyiket a másik után.
Sofie hirtelen fölugrott a székről, ahol addig nyugodtan ült.
– Nézz csak oda! – kiáltotta.
A kislány a partra mutatott. A víz mellett egy férfi és egy nő sétálgatott kézen fogva.
Meztelenek voltak.
– Ádám és Éva – jegyezte meg Alberto. – Úgy látom, ők is Piroska és a Csodaországból
jött Alice sorsában osztoznak. Különben miért kerültek volna ide?
Sofie odament az ablakhoz, és onnan nézte, amint alakjuk belevész a fák árnyékába.
– Ugye, Darwin szerint az emberek is az állatokból alakultak ki?
– 1871-ben Az ember származása címmel jelent meg egy könyve. Darwin bemutatja az
emberek és az állatok közötti számos hasonlóságot, valamint leírja elméletét, miszerint az
emberek és az emberszabású majmok közös őstől származnak. Akkorra már megtalálták az
első emberi koponya maradványait, amelyek egy azóta kihalt fajtól származnak. Az első
leletre egy gibraltári kőfejtőben akadtak, a másodikra a németországi Neanderthalban. Furcsa,
hogy e könyvének a kiadását kisebb felháborodás kísérte, mint 1859-ben A fajok eredete
megjelenését. Bár az ember származásával kapcsolatos nézeteket valójában már az a könyv is
magában foglalta. És ahogy már említettem, Darwint 1882-ben bekövetkezett halála után, a
tudomány úttörőjeként, ünnepélyes külsőségek közepette temették el.
– Ezek szerint végül mégiscsak kivívta magának az elismerést?
– Végül igen. Előtte viszont sokáig „Anglia legveszélyesebb embereként” emlegették.
– Te jó ég!
– „Reménykedjünk abban, hogy mindez nem igaz – mondta egy előkelő angol hölgy –, ám
ha mégis igaz, reménykedjünk, hogy nem válik általánosan ismertté.” Egy jó nevű tudós is
hasonlóképpen vélekedett. „Mily megalázó felismerés; annál jobb, mennél kevesebbet
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beszélünk róla.”
– Viselkedésükből ítélve az ember legközelebbi rokona csakis a strucc lehetett!
– Valahogy így. De mint már mondtam, könnyű utólag ítélkezni. Igen sokan úgy érezték,
hogy újra kell gondolniuk a bibliai teremtéssel kapcsolatos nézeteiket. A fiatal John Ruskin
így vélekedett: „Bárcsak békét hagynának már nekem a geológusok. A Biblia minden sorának
a végén hallom kalapácsaik koppanását.”
– Ezek szerint a kalapácsok koppanása az isteni szózatban való kételkedést jelentette?
– Igen, bizonyára erre gondolt. Mert nemcsak a bibliai teremtéstörténet szó szerinti
értelmezése dőlt meg. Darwin elméletének lényege éppen az, hogy tökéletesen véletlen
variációk eredménye az ember. És még ennél is több, Darwin az embert egy legkevésbé sem
szentimentális folyamat, a létért folyó harc termékének tekintette.
– Mit mondott Darwin az ilyen véletlen variációkkal kapcsolatban?
– Ezzel elméletének leggyengébb pontjára kérdeztél rá. Darwinnak meglehetősen merész
elképzelései voltak az öröklésről. Nagy fontosságot tulajdonított a keresztezésnek. Egy
apának és egy anyának nem születhet két teljesen egyforma gyermeke. Már ilyenkor is
variációról beszélhetünk. Másrészt viszont igen nehéz ily módon megújulni. Ezenkívül
vannak olyan növények és állatok, amelyek egyszerűen sarjadzással vagy sejtosztódással
szaporodnak. Ami a variációk létrejöttét illeti, az úgynevezett újdarwinizmus egészítette ki
Darwin nézeteit.
– Mondj erről is valamit!
– Az élet, így a szaporodás lényege valójában a sejtosztódás. Ha egy sejt szétválik, két
azonos öröklési anyaggal rendelkező sejt jön létre. Sejtosztódás során a sejtek önmagukat
másolják le.
– Tényleg?
– Néha azonban apró változások kerülnek a folyamatba. Így a sejtmásolat már nem lesz
teljesen azonos az anyasejttel. A modern biológia ezt nevezi mutációnak. Vannak
jelentéktelen mutációk, ugyanakkor vannak olyanok is, amelyek lényeges változtatásokat
visznek végbe az egyed tulajdonságaiban. Előfordul, hogy egyértelműen káros
tulajdonságokról van szó, s az ilyen „mutánsok” többnyire életképtelennek bizonyulnak.
Valójában sok betegség is mutáció. Néha viszont a mutáció előnyös tulajdonságokkal látja el
az egyedet, és egyben hozzásegíti ahhoz, hogy jobban boldoguljon a létért folytatott
küzdelemben.
– Mint, mondjuk, a hosszú nyak?
– Lamarck a zsiráfok hosszú nyakát az állandó nyújtogatással magyarázta. A darwinizmus
szerint ilyen jellegű tulajdonságok nem örökölhetők. Darwin szerint a hosszú nyak
természetes variáció volt a zsiráfok őseinél. Az újdarwinizmus mindezt azzal egészítette ki,
hogy világos magyarázatát adta az ilyen változatok létrejöttének.
– És ezek lennének a mutációk.
– Igen. Egy véletlen változásnak köszönhetően az egyik ős-zsiráfnak az átlagosnál
hosszabb nyaka nőtt. Korlátozott mennyiségű táplálék esetén ez bizony előnyösnek
mutatkozott. Amelyik magasabbra is felért a fák között, jobban boldogult. Képzeljük el, hogy
ezeknek az „őszsiráfoknak” kifejlődött volna egy olyan képességük, hogy a földben is tudnak
ennivaló után kutatni. Egy időközben kihalt állatfajtából ugyanis két különféle állatfajta is
kifejlődhet.
– Értem.
– De nézzünk hozzánk közelebb álló példákat. Az elv ugyanis igen egyszerűen működik.
– Lássuk már azt a példát!
– Angliában él egy bizonyos lepkefajta, a nyírfaaraszoló. Mint ahogy neve is jelzi,
nyírfákon él. A XVIII. században még valamennyi nyírfaaraszolónak világosszürke volt a
színe. Vajon miért?
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– Mert így nehezebben fedezték fel az éhes madarak.
– Idővel azonban született néhány sötétebb példány is. Természetesen véletlen mutációnak
köszönhetően. Mit gondolsz, mi történt ezekkel a példányokkal?
– Az éhes madarak könnyebben felfedezték a lepkéket a színük miatt.
– Mivel ebben a környezetben – azaz a világos fatörzseken – a sötét szín előnytelen
tulajdonságnak bizonyult. Éppen ezért mindig a világos nyírfaaraszolók voltak többségben. És
akkor történt valami a környezetben. Az iparosítás következtében a fehér nyírfatörzseket sötét
színű por lepte el. Szerinted mi történt most a nyírfaaraszolókkal?
– Most a sötétebb színű lepkék boldogultak könnyebben.
– Igen. Rövid idő elteltével azok kerültek többségbe. 1848-tól 1949-ig a sötét
nyírfaaraszolók száma 1 százalékról 99 százalékra növekedett mindenfelé. A környezetben
bekövetkezett változások miatt a világos szín nem volt előnyös többé. Sőt! A fehér
„vesztesek” a madarak prédájává váltak, amint megjelentek a fákon. Ám ismét történt valami.
A szén felhasználásának csökkenése és a jobb minőségű szűrők használata csökkentette a
környezet szennyezettségét.
– Ezek szerint ismét fehér a fák kérge.
– Éppen ezért a nyírfaaraszolók között ismét a világos a népszerű szín. Ezt nevezzük
alkalmazkodásnak. Természeti törvényként tartjuk számon.
– Értem.
– Több példán is bemutathatnám, hogyan változtatják meg környezetüket az emberek.
– Mire gondolsz?
– A különféle kártevőket mérgekkel szokás irtani. E beavatkozás először sikerrel jár. Ám
amint bepermetezik a szántóföldeket vagy a gyümölcsösöket, valójában kisebb méretű
ökológiai katasztrófát idéznek elő az elpusztítandó kártevők között. A sorozatos mutációknak
köszönhetően kialakul a kártevőknek egy olyan csoportja, amely ellenállóképes – rezisztens –
az ellene felhasznált mérgekkel szemben. A „győztesek” előtt pedig tágabb lehetőségek
nyílnak, így a különböző kártevőkkel egyre nehezebb lesz felvenni a harcot, éppen azért, mert
az ember már megpróbálta kiirtani őket. Mindig a legellenállóbb variációk maradnak fenn.
– Hát ez szörnyű!
– Mindenesetre érdemes elgondolkodni rajta. Saját testünkben is megpróbáljuk leküzdeni a
kórokozókat. Elsősorban a baktériumokra gondolok.
– Penicillint és egyéb antibiotikumokat használunk erre a célra.
– Nos, egy penicillinkúra e kis ördögök számára felér egy valóságos „ökológiai
katasztrófával”. Miután teletömtük magunkat penicillinnel, egyben rezisztenssé tettünk
bizonyos baktériumokat, így létrehoztuk a baktériumoknak egy csoportját, amelyet nehezebb
leküzdeni, mint valaha. Egyre erősebb és erősebb antibiotikumokhoz kell folyamodnunk, míg
végül…
– Míg végül a baktériumok kimásznak a szánkból? Talán lövöldözzünk rájuk?
– Ez talán túlzás lenne. De a modern orvostudomány komoly dilemma előtt áll. Nem
pusztán arról van szó, hogy bizonyos baktériumok vérmesebbek lettek. Régebben nagyon sok
kisgyermek azért nem nőtt fel, mert áldozatul esett különféle betegségeknek, amelyeket néha
csak igen kevesen éltek túl. Ám a modern orvostudomány bizonyos szempontból kizárta a
természetes kiválasztódás lehetőségét. Azzal, hogy az egyedet átsegítik egy „nehéz
helyzeten”, talán hosszú távon éppen a faj betegségekkel szembeni ellenállóképességét
csökkentik. Az „öröklési higiénia” mellőzése könnyen az emberiség „degenerációjához”
vezethet. Ez azt jelenti, hogy gyengülhetnek azok az örökletes feltételek, amelyek
elkerülhetővé tették a komoly betegségeket.
– Nem valami rózsás kilátások!
– Egy igazi filozófus nem kerülheti el a kellemetlen dolgok megemlítését,” ha véleménye
szerint valós a veszély.
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– Akkor csak tessék!
– Az életet leginkább egy olyan lottójátékhoz hasonlíthatnám, ahol csak a nyerőszámok
láthatók.
– Ezt meg hogy érted?
– Úgy, hogy akik veszítettek a létért folyó küzdelemben, már eltűntek. A Földön élő
valamennyi növény- és állatfaj mögött egy ilyen több millió év során kiválasztott
„nyerőszám” áll. A vesztes számok pedig… nos, azok csak egyszer voltak láthatók. Ma nem
található a Földön olyan növény- vagy állatfaj, amelyet ne nevezhetnénk nyertesnek az élet
nagy lottójátékában.
– Mert csak a legjobbak kerülnek ki győztesen.
– Nos, igen. Most pedig add csak ide nekem ezt a szemléltetőtáblát, amit attól az… attól az
állatvédőtől kaptál.
Sofie odaadta Albertónak a szemléltetőtáblát. Noé bárkája csak az egyik oldalán szerepelt.
A másik oldalra a különféle állatfajták családfáját rajzolták. Alberto ezt szerette volna
bemutatni Sofie-nak.
– Láthatod, miként sorolták csoportokba, osztályokba és rendekbe a különféle növény- és
állatfajtákat.
– Igen, látom.
– Az ember a majmokkal egyetemben a főemlősök közé tartozik. A főemlősök, mint
minden emlősállat, a gerincesekhez, valamint a többsejtűekhez tartozik.
– Ez a besorolás Arisztotelészre emlékeztet.
– Valóban. Ám ez a vázlat nemcsak a ma élő állatfajok besorolását, hanem az élet
fejlődéstörténetét is szemlélteti. Láthatod, hogy a madarak valaha a csúszómászók közül
váltak ki, a csúszómászók pedig a kétéltűek közül, a kétéltűek pedig a halak közül.
– Hát, ez világos.
– Minden egyes alkalommal, amikor az egyenes vonal elágazik, mutációk keletkeztek,
amelyek új fajok kialakulásához vezettek. Évmilliók hosszú során át így jöttek létre a
különböző osztályok és rendek. Ez az ábra meglehetősen leegyszerűsített. Napjainkban
valójában több mint egymillió állatfaj létezik, és ez a millió is csak töredéke annak, amennyi
valaha élt a Földön. Itt is láthatod például, hogy a trilobiták faja teljesen kipusztult.
– Legalul az egysejtűek foglalnak helyet.
– Némelyikük lehet, hogy évmilliárdok óta semmit sem változott. Talán észrevetted már
azt is, hogy az egysejtűektől egyenes vonal vezet a növényekig. Feltételezhetően a növények
is ugyanabból az őssejtből származnak, mint az állatok.
– Igen, látom. Valami azonban nem hagy nyugodni.
– És mi az?
– Honnan származik az első „őssejt”? Vajon Darwinnak erre is volt válasza?
– Már mondtam, hogy óvatos ember volt. Ám ezen a ponton mégis megengedte magának,
hogy találgasson. Így ír erről: „…ha (és ó! micsoda egy ha ez!) el tudnánk képzelni egy
aprócska, meleg tavacskát, amelyben különféle ammónia- és foszfortartalmú sók, fény, meleg,
elektromosság és még néhány dolog van jelen, és hogy ebben kémiai úton létrejött egy
fehérjekapcsolat, készen arra, hogy még bonyolultabb változásokon menjen keresztül…”
– Igen, és azután?
– Darwin itt csak hangosan gondolkodott azzal kapcsolatban, hogyan jöhetett létre az első
élő sejt szervetlen anyagból. És hogy, hogy nem, ismét fején találta a szöget. A modern
tudomány pontosan úgy véli, hogy az élet első, kezdetleges formája egy efféle „meleg, kicsi
tavacskában” jött létre, ahogy Darwin is vázolta.
– Mondd tovább!
– Legyen elég egyelőre ez a felületes vázlat, most pedig búcsút veszünk Darwintól.
Megismerkedünk a földi élet eredetéről alkotott legújabb nézetekkel.
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– Ez igazán dühítő. Hogy tudhat bárki is bármit az élet keletkezéséről?
– Lehet, hogy senki nem tudja még, de egyre több és több részlet kerül a helyére azon a
képen, amely az élet esetleges keletkezését ábrázolja.
– Hadd hallom!
– Először is szögezzük le, hogy minden földi élet – függetlenül attól, hogy növényről vagy
állatról van szó – ugyanazon anyag köré épül. Az életről alkotott legegyszerűbb definíció
szerint az élet olyan anyag, amelynek megvan az a képessége, hogy két teljesen azonos részre
osztódjon. Ezt a folyamatot egy olyan anyag irányítja, amelyet DNS-nek nevezünk. A DNS
olyan kromoszómát, örökítőanyagot jelent, amely minden élő sejtben megtalálható. Beszélünk
DNS-molekuláról is, mert a DNS valójában bonyolult molekula, illetve makromolekula.
Lényegében az a kérdés, hogyan keletkezett az első DNS-molekula.
– És hogyan?
– A Föld akkor keletkezett, amikor 4,6 milliárd évvel ezelőtt létrejött a Naprendszer.
Eredetileg izzó massza volt, majd hűlni kezdett, és hideg burok vette körül. A modern
tudomány úgy véli, hogy az élet 3-4 milliárd évvel ezelőtt keletkezett.
– Teljesen hihetetlennek tűnik.
– Semmi okod arra, hogy így nyilatkozz, amikor azt sem tudod, mivel akarom folytatni.
Először is jegyezd meg, hogy a Föld akkor teljesen másképp nézett ki, mint ma. Nem volt
rajta élet, oxigén sem volt a légkörben. Szabad vegyértékű oxigén ugyanis csak a növények
fotoszintézise során keletkezik. Az oxigén hiánya rendkívül fontos tényező. Ugyanis
elképzelhetetlen, hogy az élet építőkövei – amelyekből a DNS is keletkezett – létrejöhettek
volna oxigéntartalmú légkörben.
– Miért?
– Mert az oxigénnek nagy a reakciókészsége. Még mielőtt létrejöhetne egy olyan bonyolult
molekula, mint a DNS, oxidálódnának az alkotóelemei.
– Aha.
– Ezért vagyunk olyan biztosak abban, hogy ma már nem keletkezik új élet, még egy
baktérium vagy vírus sem. A Földön tehát minden, ami él, egykorú. Egy elefánt felmenőinek
éppoly hosszú a sora, mint a legegyszerűbb baktériumnak. Végül is az elefánt, de az ember is,
egysejtű állatok összefonódása. Testünk minden egyes sejtjében ugyanaz az örökítőanyag van
jelen. Tehát a test legkisebb sejtjében is megvan annak a leírása, hogy mik is vagyunk
valójában.
– Furcsa erre gondolni.
– Az élet nagy talányai közé tartozik, hogy a többsejtű állatok sejtjei továbbra is megőrzik
funkcióik specializálásának képességét. Ugyanis nem minden öröklött tulajdonság
működőképes minden sejtben. Bizonyos tulajdonságok – gének – működésbe lépnek, mások
viszont nem. A máj sejtjei más fehérjéket termelnek, mint egy idegsejt vagy egy bőrsejt.
Viszont mind a máj sejtjeiben, mind az idegsejtekben és a bőrsejtekben ugyanaz a DNSmolekula található, amely magában rejti az adott organizmus felépítésének leírását.
– Tovább!
– Amíg az atmoszférában nem volt oxigén, a Földet nem vette körül védelmező ózonréteg.
Ami azt jelenti, hogy semmi nem állta útját az űrből érkező sugárzásnak. Ez is rendkívül
fontos, mivel éppen ez a sugárzás játszott nagy szerepet az első összetett molekulák
kialakulásában. Ebből a kozmikus sugárzásból származó energia tette lehetővé, hogy a Földön
található különböző kémiai anyagok bonyolult makromolekulákká álljanak össze.
– Oké.
– Pontosabban, ahhoz, hogy létrejöhessenek azok a bonyolult molekulák, amelyek minden
élet alapját jelentik, legalább két feltételnek kell teljesülnie, a légkörben ne legyen oxigén, és
ne állja útját semmi a világűrből érkező sugárzásnak.
– Értem.
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– Ebben az „apró, meleg tavacskában” vagy „őslevesben”, ahogy a tudósok manapság
nevezik, létrejött valaha egy igen bonyolult makromolekula, amely egyben azzal a különleges
tulajdonsággal is rendelkezett, hogy képes volt két teljesen azonos részre osztódni. És ezzel
megindult a hosszú fejlődés, Sofie. Ha leegyszerűsítjük az egészet, nyugodtan mondhatjuk,
hogy már ekkor létrejött az első örökítőanyag, az első DNS, vagyis az első élő sejt. És amint
ez a sejt osztódni kezdett, az első perctől fogva mutációk is keletkeztek. Nagyon hosszú idő
telt el addig, hogy az egysejtű organizmusok bonyolult többsejtű organizmussá álltak össze.
Így indult meg a növények fotoszintézise is, ami a légkörben az oxigén megjelenéséhez
vezetett. Mindez kettős jelentőséggel bírt, az atmoszféra kialakulása először is lehetővé tette a
tüdővel lélegző állatok kialakulását. A légkör emellett megóvta a földi életet a világűrből
érkező káros sugárzásoktól. Mert ez a sugárzás – aminek köszönhetően az első élő sejt
kialakulhatott – egyben káros is lehet minden földi életre.
– Bizonyára nem máról holnapra keletkezett az atmoszféra. Nem is értem, hogyan
maradhatott meg ilyen sokáig az élet csírája.
– Az élet az „őstengerben”, vagy ahogy még nevezni szokták, „őslevesben” keletkezett. Itt
pedig biztonságban voltak a káros sugárzással szemben. Csak sokkal később – azután, hogy a
tenger élővilágának köszönhetően kialakult a légkör – kúsztak ki az első kétéltűek a partra. A
többiről már beszéltünk. Most pedig itt ülünk ebben az erdei kunyhóban, és visszatekintünk az
élet 3-4 milliárd évvel korábbi születésére. És ez a hosszú folyamat bennünk ébredt
öntudatára.
– Gondolod, hogy mindez véletlenül alakult így?
– Nem. Ezt nem mondtam. Az ábrából kiderül, hogy a fejlődésnek volt iránya.
Évmilliókon át egyre fejlettebb idegrendszerrel és nagyobb agytérfogattal rendelkező állatok
alakultak ki. Nem hinném, hogy mindez a véletlennek köszönhető. Neked mi a véleményed
erről?
– Szerintem sem a véletlen alkotta meg az ember szemét. Nem gondolod, hogy rejlik
valami amögött, hogy láthatjuk a minket körülvevő világot?
– A szem fejlődése Darwint is lenyűgözte. Ő sem hitte, hogy egy olyan finom „szerkezet”,
mint a szem, pusztán a természetes kiválasztódás eredménye.
Sofie csendesen üldögélt, és Albertót figyelte. Arra gondolt, milyen furcsa, hogy éppen
most él, hogy csak egyszer él, és azután soha többé. Hirtelen kétségbeesetten kifakadt.
– „Mire jó az örök Teremtés? Hogy semmivé legyen minden teremtés?”
Alberto szigorúan nézett rá.
– Ilyet ne mondj, Sofie. Ezek az ördög szavai.
– Az ördög szavai?
– Vagyis Mefisztóéi, Goethe Faustjából. „Was soll uns denn das ew'ge Schaffen!
Geschaffenes zu nichts hinwegzuraffen!”
– Vajon kire célzott ezzel?
– Amikor Faust meghal, és visszapillant hosszú életére, diadalittasan ezt mondja.
„Oly szép vagy, ó, ne szállj tovább!
Nem mossa el megannyi millió év
halandó életem nyomát.
E boldogság sejtelme elragad,
s már üdvözít a legszebb pillanat.”
– Ez igazán szépen hangzik.
– Az ördög azonban nem hagyhatja szó nélkül. Miután Faust eltávozik, dühösen kitör.
„Vége! mért mondjátok ezt? E szó buta.
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Vég és nemlétezés, e kettő egykutya.
Mire jó az örök Teremtés?
Hogy semmivé legyen minden teremtés?
»Vége!« Mit értsünk az ilyen beszéden?
Mintha sosem lett volna, annyi éppen,
de mintha volna, körpályán forog.
Az örök Semmiség százszorta jobb.”
– Az első idézet jobban tetszett. Ez az utóbbi olyan pesszimista. Faust még a halál
küszöbén is úgy vélte, volt értelme életének.
– Vajon Darwin fejlődéselmélete is nem ezt mondja? Ugye milyen nagyszerű dolog, hogy
az élet legkisebb megnyilvánulásának is megvan a helye a nagy rendszerben? Mi vagyunk az
élő bolygó, Sofie! A mi bolygónk az a hajó, amely az izzó Nap körül úszik a
világmindenségben. De mi magunk is olyan hajó vagyunk, amely a gének terhével
megrakodva hajózik az életen keresztül. És ha rakományunkat sikerült eljuttatni a következő
kikötőbe, már nem éltünk hiába. Björnson Björnsterne így fejezte ki ezt a gondolatot II.
zsoltárában:
Dicsőség néked, világteremtő, örök tavasz!
Megújul minden, s ha mi veszendő,
csak forma az.
Szülő nyomába
nemesebb sarja hág,
jobbul a fajta
évmilliókon át.
Pusztul, s feltámad a világ.
Tiéd is e tavasz! Ember-élted bármi szerény,
dicsőült perce az örök létnek;
élvezd a fényt!
Tevékeny hála
a szíved átjárja,
hogy múló anyag,
de mégis valami nagy,
örök csoda részese vagy!
– Igazán kedves vers.
– Akkor mára be is fejeztük. Már csak az van hátra, „Függöny”!
– Jó lenne, ha végre abbahagynád az ironizálást.
– „Függöny”, mondtam. Te pedig légy engedelmes.
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Freud
...szörnyű, önző vágy ébredt benne…
Hilde Möller Knag, kezében a vastag irattartóval, felpattant az ágyból. Az irattartót letette
az asztalra, összeszedte ruháit, és kiment a fürdőszobába. Lezuhanyozott, majd villámgyorsan
felöltözött, és leviharzott a földszintre.
– És a reggeli, Hilde? – hallotta édesanyja hangját.
– Előbb evezek egy kicsit. ( – No de Hilde!
A kislány kirohant a házból, és átvágtatott a kerten. Eloldozta a mólóról a csónakot. Eleinte
kapkodva, majd egyre nyugodtabban evezett.
„Mi vagyunk az élő bolygó, Sofie! A mi bolygónk az a hajó, amely az izzó Nap körül
úszik a világmindenségben. De mi magunk is olyan hajó vagyunk, amely a gének terhével
megrakodva hajózik az életen keresztül. És ha rakományunkat sikerült eljuttatni a következő
kikötőbe, már nem éltünk hiába.”
Kívülről fújta az egészet. Hiszen édesapja neki írta, nem Sofie-nak. Valójában a regény
nem más, mint egy édesapjától származó hosszú levél.
Behúzta az evezőket. A csónak lassan ringatózott a vízen. A hullámok ütemesen
csapdosták a partot.
A lillesandi öbölben ringatózó csónakhoz hasonlóan az ő élete is csendesen ringatózott az
élet tengerén.
Hogy illik bele a képbe Alberto és Sofie? Igen, hol van Alberto és Sofie?
Nem tudott belenyugodni abba, hogy ők ketten csak „elektromágneses impulzusok”
édesapja agyában. Azt sem akarta elhinni, hogy csak nyomdafesték lennének, amely édesapja
táskaírógépének szalagjáról került a papírra. Ennyi erővel önmagáról is elmondhatná, hogy
fehérjekötések halmaza, amely valaha „az apró, meleg tavacskában” jött létre. Csakhogy ő
több ennél. Ő Hilde Möller Knag.
Szörnyen örült születésnapi ajándékának. Édesapja hozzásegítette, hogy meglássa
önmagában az örök magot. Ennek ellenére nem szerette azt a pimasz hangot, amit édesapja a
kedvenc regényfiguráival szemben megütött.
De ő majd gondoskodik arról, hogy legyen min gondolkodnia hazafelé. Ennyivel tartozik
Sofie-nak és Albertónak. Hilde elképzelte, amint édesapja ide-oda szaladgál a kastrupi
repülőtéren.
Lassacskán lecsillapodott. A csónakot a part felé irányította, majd kikötött a mólónál.
Édesanyja megvárta a reggelivel. Hilde dicsérgette, milyen finom a tojás, annak ellenére,
hogy egy cseppet lágyra sikerült.
Csak késő este vette elő megint az irattartót. Már csak néhány oldal volt hátra.
Újfent kopogtattak az ajtón.
– Tegyünk úgy, mintha nem hallottuk volna meg? – kérdezte Alberto. – Akkor talán fogja
magát, és elmegy.
– Nem. Szeretném tudni, ki van odakinn – mondta Sofie, és elindult az ajtó felé. Alberto a
nyomában.
A bejárati lépcsőnél egy meztelen férfi várta őket, ünnepélyes testtartásban. A fején
díszelgő koronán kívül nem volt rajta más.
– Nos – fordult feléjük. – Miként vélekednek az uraságok az új ruhámról?
Alberto és Sofie szóhoz sem jutott a csodálkozástól. Viselkedésük kissé fölbosszantotta a
csupasz idegent.
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– Az az érzésem, nem adjátok meg nekem a kellő tiszteletet!
– kiabálta.
Alberto összeszedte magát, és ránézett.
– Az bizony lehet. Csakhogy a császár teljesen meztelen.
A csupasz férfi semmit sem változtatott fennhéjázó testtartásán.
Alberto odahajolt Sofie-hoz, és a fülébe suttogta:
– Azt képzeli magáról, hogy tiszteletre méltó ember. A meztelen férfi arca elkomorodott.
– Úgy látom, ebben a házban előszeretettel cenzúráznak.
– Sajnos – mondta Alberto. – Éberek vagyunk, és használjuk mind az öt érzékünket. A
császár eme szégyenteljes állapotában éppen ezért nem lépheti át a küszöbünket.
Sofie annyira mulatságosnak találta a csupasz, ámde fenséges pózban álló ember látványát,
hogy kitört belőle a nevetés. Mintha a kislány nevetése titkos jeladás lett volna, mert a fején
koronát viselő férfi is felfedezte, hogy nincs rajta ruha. Mindkét kezével takargatni kezdte
magát, majd elrohant az erdő felé. Alakja hamarosan eltűnt a fák között. Lehet, hogy a
sűrűben majd összeakad Ádámmal és Évával, Noéval, Piroskával és Micimackóval.
Alberto és Sofie még mindig a bejárati lépcsőn állt, és nevetett. Végül Alberto megszólalt:
– Legjobb, ha megint bemegyünk. Freudról és a tudattalanról szóló tanításáról fogok
beszélni.
Ismét az ablaknál foglaltak helyet. Sofie az órájára nézett, és azt mondta:
– Már fél három van, és nekem még rengeteg mindent el kell rendeznem a kerti
ünnepségre.
– Nekem is. Csak néhány szót szólok Sigmund Freudról.
– Ő is filozófus?
– Éppenséggel nevezhetjük kultúrfilozófusnak. 1856-ban született, és orvostudományt
tanult a bécsi egyetemen. Életének túlnyomó részét itt élte le, pontosan abban a korban,
amikor Bécs a kultúra egyik fellegvárának számított. Igen hamar az orvostudománynak arra a
területére szakosodott, amelyet neurológiának nevezünk. A múlt század vége felé és a XX.
század elején dolgozta ki „mélypszichológiáját”, másképp „pszichoanalízisét”.
– Gondolom, elmagyarázod, miről van szó.
– A pszichoanalízis jelenti az emberi értelem általános leírását, ám egyben a neurotikus és
pszichés eredetű betegségek kezelési módszerét is. Nem kívánok teljes képet adni sem
Freudról magáról, sem pedig a módszeréről. Viszont a tudattalanról alkotott nézetei fontosak
az ember lényegének megértése szempontjából.
– Ha már felkeltetted az érdeklődésem, igazán folytathatnád.
– Freud úgy vélte, hogy az ember és környezete között örökösen létezik valamilyen
feszültség. Egészen pontosan olyan feszültségről, konfliktusról van szó, amely az ember
ösztönei, szükségletei és a környezet követelményei között áll fenn. Éppen ezért nem túlzás
azt állítani, hogy Freud volt az, aki felfedezte, hogy az embernek van ösztönélete. Freud ezért
olyan jelentős a század vége felé kialakuló naturalista mozgalmak számára.
– Mit jelent az, hogy az ember ösztönélete?
– Nem mindig az „értelem” irányítja cselekedeteinket. Az ember tehát nem olyan
racionális lény, mint ahogy a XVIII. század racionalistái jóhiszeműen képzelték. Igen gyakran
irracionális hatások határozzák meg, hogy mit gondolunk, miről álmodunk és mit teszünk.
Ezek az irracionális impulzusok mély ösztönéletünk, szükségleteink megnyilvánulásai. Ilyen
például a csecsemők szopásigénye, amely valójában szexuális ösztön.
– Értem.
– Önmagában véve ez talán nem is volt olyan új felfedezés. Freud azonban úgy vélte, az
efféle alapvető szükségletek „átalakulhatnak”, ily módon irányítva cselekedeteinket, s
anélkül, hogy tudatában lennénk ennek. Freud rámutatott arra is, hogy a kisgyermekekre is
jellemző egyfajta szexualitás. A gyermeki szexualitással kapcsolatos nézetét undorral és
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felháborodással fogadta a bécsi polgárság, őt magát pedig népszerűtlenné tette.
– Őszintén szólva nem lep meg.
– A viktoriánus korban minden szexualitással kapcsolatos dolog tabu volt. Freud a
gyermekkori szexualitásról vallott nézeteit pszichoterapeutaként alakította ki. Véleményét
tehát tapasztalati tényekkel tudta alátámasztani. Emellett rájött arra is, hogy a neurózis számos
formájának és az egyén pszichés betegségeinek valamilyen gyermekkori konfliktus az oka.
Idővel kidolgozott egy olyan módszert, amelyet nyugodtan „lélekrégészetnek” is
nevezhetnénk.
– Mire gondolsz?
– A régészek letűnt korok nyomait kutatják olyankor, amikor ásatásokat végeznek a
különböző kultúrrétegekben, Lehet, hogy ráakadnak egy XVIII. századból származó késre. A
földben mélyebbre ásva már találhatnak olyasmit, ami, mondjuk, a XIV. századból, még
mélyebbre ásva pedig olyasmit, ami az V. századból származik.
– Tényleg?
– A pszichoanalitikus páciense segítségével egyre mélyebbre ás annak tudatában, azért,
hogy megtalálják a páciens pszichikai fájdalmait okozó élményeket. Freud szerint tudatunk
minden múltbéli emléket megőriz a mélyén.
– Most már értem.
– Esetleg az analitikus ráakad valamire, amit páciense évek hosszú során át megpróbált
elfelejteni, mégis mélyen lerakódott benne, és lassan-lassan felemésztette a páciens tartalékait.
Ezeket a „traumatikus élményeket” megpróbálják előhozni a mélyből, és a páciens elé tárják,
hogy az egyszer s mindenkorra megszabaduljon tőlük.
– Logikusan hangzik.
– De túl gyorsan haladunk. Először inkább nézzük meg közelebbről, hogy Freud
milyennek látja az emberi tudatot. Láttál már valaha csecsemőt?
– Van egy négyéves unokaöcsém.
– Amikor a világra jövünk, leplezetlenül és minden szégyenkezés nélkül környezetünk
tudomására hozzuk fizikai és pszichikai szükségleteinket. Ha nem kapunk tejet, sírunk. De
ugyanezt tesszük akkor is, ha pisis a pelenkánk. Emellett határozott jelét adjuk annak is, ha
fizikai közelségre, testmelegre vágyunk. Ezt a bennünk élő „ösztönelvet” vagy „örömelvet”
nevezte Freud ösztön-énnek. A csecsemő lényegében nem más, mint ösztönlény.
– Folytasd!
– „Ösztön-énünket” felnőttkorunkban is megőrizzük, egészen életünk végéig. Idővel
azonban megtanuljuk szabályozni vágyainkat, ily módon igyekszünk alkalmazkodni
környezetünkhöz. Megtanuljuk szabályozni az „örömelvet” a „valóságelv” javára. Freud ezt
úgy fogalmazza meg, hogy felépítjük azt az én-t, amely rendelkezik ezzel a
szabályozófunkcióval. Bármennyire vágyunk is valamire, nem tehetjük meg, hogy levetjük
magunkat a földre, és addig ordítunk, amíg vágyaink nem teljesülnek.
– Nem bizony.
– Mármost megtörténhet, hogy olyasmit kívánunk nagyon hevesen, amit környezetünk
nem fogad el. Ilyenkor elfojtjuk vágyainkat, vagyis megpróbáljuk elhessegetni őket, és
megfeledkezni róluk.
– Értem.
– Freud még egy tényezővel számolt az emberi tudatban. Gyermekkorunkban szembe
találjuk magunkat a szüleink és környezetünk támasztotta morális követelményekkel. Ha
valami rosszat teszünk, szüleink rögtön azt mondják: „nem, ne így!”, vagy „nagyon rossz
voltál!”. Ezek az erkölcsi követelések és ítéletek még felnőttkorunkban is fülünkben
csengenek. Olybá tűnik, mintha környezetünk morális elvárása lényünk részévé vált volna.
Freud ezt nevezte felettes én-nek.
– A lelkiismeretre célzott ezzel?
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– Abba, amit Freud felettes énnek nevez, a lelkiismeret is beletartozik. Szerinte a „felettes
én” olyankor is jelez, ha „szennyes” vagy „illetlen” gondolataink támadnak. És ez nem
utolsósorban vonatkozik erotikus vagy szexuális vágyainkra. És amint már említettem, Freud
szerint ezek az „illetlen” és „visszataszító” vágyak már gyermekkorunk korai szakaszában
megjelennek.
– Mire gondolsz?
– Mára már bebizonyított tény, hogy a kisgyermekek szívesen játszanak nemi szervükkel.
Ezt bármelyik uszoda gyermekpancsolójában megfigyelhetjük. Freud korában az ilyen
incidensek alkalmával egyszerűen rácsaptak egyet a két-három éves gyermek kezére. Esetleg
édesanyja még azt is hozzáfűzte, hogy „fúj!”, „ilyet nem szabad csinálni!”, vagy „tedd a
kezed a paplan fölé!”.
– De hát ez borzasztó!
– Így alakul ki a gyermekben a nemi szervekkel, az egész nemiséggel kapcsolatos
bűntudat. Mivel ez a bűntudat befészkeli magát a felettes énbe, sok emberben, Freud szerint
szinte mindenkiben él a szexualitáshoz kötődő bűntudat. Ezzel párhuzamosan azonban
rámutatott arra, hogy a szexuális vágyak és szükségletek az ember természetes és fontos
részét képezik, így azután, kedves Sofie, gyakorlatilag egy életen át érvényesül a vágy és a
bűntudat közötti konfliktus.
– Nem gondolod, hogy Freud óta csökkent ennek a konfliktusnak a jelentősége?
– Egészen biztosan. Freud pácienseit olyannyira megviselte ez a konfliktus, hogy
kifejlesztettek magukban egy olyan betegséget, amelyet Freud neurózisnak nevezett. Egyik
nőbetege például titokban szerelmes volt a sógorába. Amikor nővére egy betegség
következtében meghalt, úgy gondolta, hogy a férfi immár szabad, és feleségül veheti.
Csakhogy ez a gondolat szemben állt felettes énjével, és olyan szörnyen hatott rá, hogy –
Freud szerint – azonnal elfojtotta. Ez azt jelenti, hogy tudattalanjába süllyesztette. Freud így ír
erről: „A leány súlyos hisztériás tünetek közt megbetegedett, és amikor én őt gyógykezelés
alá vontam, kitűnt, hogy a nővére ágyánál lefolyt jelenetet s a benne akkor keletkezett, rútul
önző vágyrezdülést alaposan elfelejtette. A gyógyítás folyamán azután eszébe jutott az eset,
igen heves kedélyi izgalom jelei közben fölidéződött benne a kórokozó mozzanat, és ez a
kezelés meg is gyógyította őt.
– Most már értem, miért beszéltél „lélekrégészetről”.
– Ennek segítségével részletes benyomást nyerhetünk az emberi pszichéről. Freud betegei
kezelése során számos tapasztalatra tett szert, amely azt bizonyította számára, hogy a tudat
csak kis része az emberi szellemnek. Olyan, akár a jéghegy, amelynek csak kis része
emelkedik a víz fölé. A víztükör alatt, azaz a tudat küszöbét átlépve találjuk a „tudatalattit”,
másképpen a tudattalant.
– Ezek szerint a tudattalan az, ami mélyen bennünk van, csak már elfelejtettük, és nem
emlékszünk rá?
– Tudatunkban nem jelenik meg egyszerre valamennyi tapasztalatunk. Azt, amire egyszer
már gondoltunk, vagy amit már tapasztaltunk, és aminek csak akkor akadunk nyomára, ha
„elgondolkodunk” rajta, Freud „tudatelőttesnek” nevezte. A „tudattalant” pedig olyan
dolgokkal kapcsolatban használta, amelyeket elfojtottunk magunkban. Valaha igyekeztünk
elfelejteni ezeket a dolgokat, vagy mert kellemetlenek, vagy mert visszataszítóak, vagy éppen
undorítóak voltak számunkra. Ha kívánságaink és vágyaink nem viselhetők el a tudat – illetve
a felettes én – számára, akkor azt egyszerűen a szőnyeg alá söpörjük. Félre vele!
– Értem!
– Ez a mechanizmus minden egészséges emberben működik. Néhány ember számára
azonban a kellemetlen vagy tiltott dolgok távol tartása a tudattól olyan megpróbáltatást jelent,
hogy végül neurotikus tünetek okozója lesz. Az elfojtott élmény ugyanis megpróbál a
felszínre törni. Néhányunk számára folyamatos energiabefektetést igényel ezen impulzusok
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távol tartása a kritikus tudattól. Amikor Freud 1909-ben a pszichoanalízist ismertető felolvasó
körúton vett részt az Egyesült Államokban, elmesélt egy példát az elfojtási mechanizmus
bemutatására.
– Halljuk!
– „Tegyük fel, hogy ebben a teremben (…) akad olyan egyén, akinek a viselkedése
zavarólag hat, s aki neveletlen vihogásával, fecsegésével, csoszogásával eltereli figyelmemet
a kitűzött feladattól. Erre én kijelentem, hogy így nem folytathatom tovább előadásomat, mire
önök közül néhány erőteljes férfi fölemelkedik, és a csendzavarót rövid küzdelem után
kituszkolja az ajtón. A zavart ezzel elfojtottuk. Hogy pedig meg ne ismétlődhessék, és a
kidobott ember ne tudjon újra a terembe tolakodni, azok az urak, akik az akaratomat tetté
változtatták, az ajtó elé tolják széküket, és odatelepedve, az »ellenállást« képviselik, miután
így az »elfojtást« végrehajtották. Ha önök ezt a termet megteszik »tudatnak«, az ajtón kívüli
helyiséget pedig »tudattalannak«, elég találó képét alkothatják az elfojtás folyamatának.”
– Szerintem is nagyon szemléletes volt ez a magyarázat.
– Csakhogy a „csendzavaró” mindig be akar jönni, Sofie. És ez történik az elfojtott
gondolatokkal és impulzusokkal is. A tudattalanból előtörni vágyó elfojtott gondolatok
folyamatos nyomása alatt élünk. Éppen ezért gyakran megesik az emberrel, hogy olyasmit
mond vagy tesz, ami valójában „nem áll szándékában”. A tudattalan reakciók így képesek
irányítani érzéseinket és cselekedeteinket.
– Mondanál erre is egy példát?
– Freud többféle ilyen típusú reakciót is megfigyelt. Ilyenek például az elszólások és az
elvetések. Ez azt jelenti, hogy teljesen magunktól olyan dolgokat mondunk vagy teszünk,
amiket előtte megpróbáltunk elfojtani. Freud maga is említ néhány érdekes példát, így annak a
csoportvezetőnek az esetét, akinek pohárköszöntőt kellett mondania főnökére. Meg kell
jegyeznem, hogy a főnök rendkívül népszerűtlen volt a munkások körében, olyan ostobának
tartották, mint egy borjút, s így is nevezték a háta mögött.
– És?
– A csoportvezető felemelte a poharát, és ünnepélyesen azt mondta: akkor most
koccintsunk a főnökre!
– Hihi!
– Gondolhatod, hogy a csoportvezető mit érzett. Pedig csak azt mondta ki, amit gondolt,
noha szándéka ellenére. Mondjak még egy példát?
– Persze.
– Egy lelkésznek sok aranyos kislánya volt. Történt, hogy a lelkészt meglátogatni készült a
püspöke. A püspöknek rendkívül hosszú volt az orra. A kislányokat még idejében alaposan
kioktatták arról, hogy ne tegyenek megjegyzéseket a hosszú orral kapcsolatban. Csakhogy a
kisgyerekek hajlamosak arra, hogy önkéntelenül is őszintén mondjanak véleményt, mivel
náluk még nem olyan erős az elfojtás mechanizmusa.
– Igen?
– A püspök meg is érkezett a lelkészcsaládhoz, és a bájos kislányok minden tőlük telhetőt
megtettek annak érdekében, hogy ne fűzzenek kommentárokat a látványhoz. Sőt, igyekeztek
rá sem nézni a hosszú orra, próbáltak megfeledkezni róla. Ám az egyik gyermeket megbízták
azzal, hogy szolgálja fel a kávéhoz a kockacukrot. A kislány megállt a komoly püspök előtt,
és a következőt mondta: „Parancsol egy kis cukrot az orrába?”
– Roppant kínos.
– Gyakran előfordul az is, hogy racionalizálunk. Ez azt jelenti, hogy sem magunknak, sem
pedig másoknak nem akarjuk bevallani egyes cselekedeteink valódi okát, vagy értelmesnek
akarunk feltüntetni egy számunkra ismeretlen értelmű tettet. Egyszerűen valami más okot
nevezünk meg helyette, éppen azért, mert számunkra kellemetlen.
– Mondj egy példát, kérlek.
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– Hipnotizálhatlak arra, hogy nyiss ki egy ablakot. A hipnózis alatt azt mondom, hogy
nyisd ki az ablakot, ha dobolni kezdek az ujjammal. Én elkezdek dobolni az ujjammal, mire te
kinyitsz egy ablakot. Ezek után megkérdezem, hogy miért nyitottad ki az ablakot. Erre te azt
feleled, hogy azért, mert szerinted meleg volt. Csakhogy ez nem a valódi magyarázat. Nem
tudod, miért tetted, de valami érvvel akarsz szolgálni. Erre mondjuk azt, hogy
„racionalizáltál”.
– Értem.
– Nap mint nap előfordul velünk, hogy kettős módon kommunikálunk.
– Említettem, hogy van egy négyéves unokaöcsém. Azt hiszem, nem játszhatnak vele
valami sokat, mert mindig nagyon boldog, ha látogatóba megyek hozzájuk. Egyszer azt
mondtam neki, hogy haza kell mennem, mert vár az édesanyám. Mit gondolsz, mit válaszolt
erre?
– Sejtelmem sincs.
– Azt, hogy „az anyukád buta”.
– Igen, ez nagyon jó példa a racionalizálásra. A kisfiú egyáltalán nem azt gondolta, amit
mondott. Valójában azt akarta mondani, hogy micsoda butaság az, hogy el akarsz menni, de
szégyellte bevallani. Néha az is előfordul, hogy projiciálunk.
– Kérlek, fordítsd le!
– A projekció azt jelenti, hogy más tulajdonságokra vetítjük ki azt, amit magunkban el
akartunk fojtani. Egy fösvény ember például hajlamos arra, hogy másokat fösvénynek
nevezzen. Vagy az, aki önmagának sem szívesen vallja be, hogy érdekli a szex, elsőként fogja
megbélyegezni a másikat azzal, hogy szexorientált.
– Értem.
– Freud szerint hétköznapjainkban csak úgy hemzsegnek az ehhez hasonló példák.
Rendszeresen előfordul, hogy bizonyos személyeknek elfelejtjük a nevét, vagy a ruhánk
szegélyét gyűrögetjük beszéd közben, vagy minden cél nélkül odébbtolunk egy tárgyat a
szobában. Néha belegabalyodunk saját szavainkba, és elszóljuk magunkat, többnyire minden
következmény nélkül. Freud szerint azonban elszólásaink egyáltalán nem olyan véletlenek és
ártatlanok, mint vélnénk. Szerinte „tünetként” kellene értékelnünk őket. Ugyanis éppen ezek a
„téves” és „véletlen cselekvések” árulkodnak legbensőbb titkainkról.
– Mostantól fogva meggondolom, hogy mi az, amit hangosan kimondok.
– Csakhogy tudattalanod impulzusai elől nem tudsz elmenekülni. Éppen az a művészet,
hogy a kellemetlen dolgok kiszorítása a tudattalanba a legcsekélyebb munkába kerüljön.
Olyan ez, mint amikor a kertben eltüntetünk egy vakondtúrást. Biztos lehetsz benne, hogy
hamarosan a kert másik végében fog felbukkanni. Jobb, ha félig nyitva hagyjuk a tudatunkat a
tudattalantól elválasztó ajtót.
– És ha becsukjuk ezt az ajtót, megbetegszik a pszichénk?
– Igen. Azt az embert nevezzük neurotikusnak, aki túl sok energiát fordít arra, hogy a
„kellemetlen” dolgokat tudatából eltüntesse. Ezek a személyek igen gyakran egészen speciális
élményeket próbálnak elfojtani. Freud ezeket a speciális élményeket traumá-nak, nevezte. A
szó görög eredetű, és azt jelenti: „seb”.
– Értem.
– Betegei kezelése során Freud számára fontos volt, hogy óvatosan ki tudja nyitni ezt az
ajtót, esetleg az, hogy nyisson egy másikat. Pácienseivel együttműködve igyekezett előásni az
elfojtott élményeket. Azok persze nem tudták, mi az, amit elfojtottak. Mindenesetre a
betegnek bíznia kell abban, hogy orvosa hozzásegíti rejtett traumái felismeréséhez.
– Mit tesz az orvos?
– Freud kidolgozta a szabad asszociáció technikáját. Páciense kényelmesen, ellazulva
feküdt, és beszélni kezdett arról, ami eszébe jutott, függetlenül attól, hogy az lényegtelen,
véletlenszerű vagy kellemetlen volt számára. Hiszen az eredmény éppen azon múlik, sikerül-e
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feltörni a „traumákat” elzáró lakatot, eltüntetni a rájuk telepedő kontrollt. A beteg ugyanis
állandóan, ha nem is tudatosan, de ezekkel a traumákkal van elfoglalva.
– Mennél jobban törekszünk arra, hogy megfeledkezzünk valamiről, annál többször
gondolunk rá tudattalanul?
– Így van. Ezért olyan fontos odafigyelni a tudattalan jelzéseire. Freud szerint a
tudattalanhoz a leggyorsabban álmainkon át vezet az út. Egyébként a legfontosabb könyve az
1900-ban megjelent Álomfejtés. E könyvből kiderül, hogy egyáltalán nem véletlen, miről
álmodunk. Álmaink tudattalanunkat közvetítik a tudat számára.
– Ez egyre érdekesebb.
– A pácienseinek kezelése során keletkezett többéves tapasztalat és nem utolsósorban saját
álmainak elemzése alapján Freud megállapította, hogy álmainkban kívánságaink teljesülnek.
Ezt különösen gyermekeknél lehet megfigyelni. Hiszen a gyerekek fagylaltról és
cseresznyéről álmodnak. A felnőttek esetében e kívánságok – amelyeknek az álomban kellene
beteljesedni – gyakran „álruhában” jelennek meg. Ugyanis még álmunkban is működik az a
szigorú cenzúra, amely eldönti, mi az, amit megengedhetünk magunknak. Alvás közben
természetesen sokkal gyengébben működik az elfojtási mechanizmus, mint éber állapotban.
Ahhoz viszont elég erős, hogy megváltoztasson dolgokat, amelyeket nem akarunk
magunkénak elismerni.
– Ezért kell megfejteni az álmokat?
– Freud szerint különbséget kell tenni aközött, amire reggel az álomból visszaemlékezünk,
és az álom valódi jelentése között. Az álomképeket manifeszt (azaz megjelenő)
álomtartalomnak nevezte. Ez a „manifeszt tartalom” mindig az előző nap élményeiből gyűjti
anyagát. Csakhogy az álomnak van mélyebb jelentése is, amely rejtve marad a tudat számára.
Freud ezt latens (rejtett) tartalomnak nevezte. Az álom valójában ezekről a rejtett
gondolatokról szól, amelyek keletkezhettek nagyon régen, akár kisgyermekkorunkban is.
– Tehát analizálnunk kell az álmot, mielőtt megértenénk, miről is szól.
– Mégpedig beteg embernek a terapeuta segítségével. Csakhogy nem az orvos fejti meg az
álmot. Semmire nem menne a páciens segítsége nélkül. Ebben az értelemben az orvos
Szókratész bábájához hasonlóan azért van jelen, hogy segítsen a megfejtésben.
– Értem.
– A rejtett álomgondolatok manifeszt tartalommá válását nevezte Freud álommunkának.
Az, amiről álmaink valójában szólnak, álarcban, kódolva jelenik meg előttünk. Az álomfejtés
során az ellentétes utat kell végigjárnunk. Le kell hántanunk az álarcot, dekódolnunk kell az
álom „motívumát”, hogy feltáruljon előttünk az álom „témája”.
– Mondanál egy-két példát?
– Freud könyvében hemzsegnek az ezzel kapcsolatos példák. De azt hiszem, mi magunk is
gyárthatunk egy megfelelően freudista magyarázatot. Ha egy fiatalember azt álmodja, hogy
két léggömböt kap az egyik unokahúgától…
– Mi történik akkor?
– Próbáld megfejteni magad.
– Hmmm… Nos, a manifeszt álomtartalom az, amit mondtál, hogy „két léggömböt kap az
egyik unokahúgától”.
– Gyerünk, tovább!
– Azt is mondtad, hogy az álom az anyagát az előző napi történésekből meríti. Akkor vagy
a vidámparkban járt, vagy pedig újságban látta a léggömböket.
– Igen, ez bizony lehetséges. De még az is elég az álomhoz, hogy nyomtatásban látta a
léggömb szót.
– Most már csak azt kellene megtudni, mi a latens tartalom, vagyis miről szól az álom
valójában.
– Te vagy az álomfejtő.
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– Lehet, hogy egyszerűen már régóta szeretett volna léggömböt kapni.
– Ez nem állja meg a helyét. Bár annyiban igazad van, hogy álmunk vágyainkat is
beteljesítheti. De nem hinném, hogy egy felnőtt férfi leghőbb vágya lenne, hogy kapjon két
léggömböt. És még ha úgy volna is, nem hinném, hogy arra lenne szüksége, hogy álmodjon
róla.
– Azt hiszem, megtaláltam a megoldást. Valójában szeretné megkapni a lányt, a két
léggömb pedig nem más, mint a lány melle.
– Ez már hihetőbb magyarázat. Az álom előfeltétele, hogy kínosnak találta kívánságát.
– Ezek szerint az álmaink ilyen léggömbökről és hasonló dolgokról szólnak?
– Igen. Freud úgy vélte, hogy álmaink nem mások, mint „álruhába öltözött elfojtott
vágyaink”. Azt, hogy mit fojtunk el, jelentősen változhatott Freud bécsi praktizálása óta. De a
mechanizmus, az álomtartalom álcázása érintetlen maradt azóta is.
– Értem.
– Freud pszichoanalízise nagy szerepet kapott az 1920-as években, mindenekelőtt a
pszichiátriai betegek kezelésében. Tudattalanról alkotott nézetei azonban nagy hatást
gyakoroltak a művészetre és az irodalomra is.
– Azt akarod mondani, hogy a művészeket egyre jobban foglalkoztatta a tudattalan?
– Pontosan. Bár az irodalomban már a múlt század utolsó éveiben is népszerű volt ez a
megközelítés, tehát még azelőtt, hogy Freud pszichoanalízise ismertté vált volna. Az sem
véletlen tehát, hogy Freud pszichoanalízise a múlt század kilencvenes éveiben keletkezett.
– Úgy érted, hogy benne volt a levegőben?
– Freud sem azt állította, hogy „ő találta volna ki” az olyan fogalmakat, mint elfojtás,
elvetés, racionalizálás. De ő volt az első, aki az emberi tapasztalatot is belevonta a
pszichiátriába. Sőt, elméletét nem átallotta irodalmi példákkal alátámasztani. De mint
mondtam, Freud pszichoanalízise a húszas években lesz igazán hatással a művészetekre.
– Hogyan?
– Költők és festők a tudatalatti erőiből töltekezve alkottak. Ez különösen a szürrealistákra
volt jellemző.
– Mit jelent ez a szó?
– „Surréalisme” annyit jelent, mint „valóságfelettiség”. Egyébként francia kifejezés. 1924ben jelent meg André Breton szürrealista kiáltványa. Itt leírja, hogy szerinte a művészetnek a
tudattalanból kellene táplálkoznia. A művészhez ily módon szabadon eljutó álomképek a
valóság fölé emelkednek, ahol nincs többé különbség az álom és a valóság között. A költő
számára is fontos, hogy megszűnjön a tudat ellenőrzése, hogy a szavak és a képek végre
szabadon törhessenek fel belőle.
– Értem.
– Freud módszere azt is bizonyította, hogy valójában minden ember művész. Hiszen az
álom is műalkotás, és mindennap álmodunk valamit. Az álomfejtés során Freudnak először
egy bonyolult szimbólumrendszeren kellett keresztüljutnia, körülbelül úgy, ahogy mi egy
képet vagy irodalmi alkotást elemzünk.
– Tényleg minden éjjel álmodunk valamit?
– Újabb kutatások azt bizonyítják, hogy az alvással töltött idő húsz százalékát teszi ki az
álom. Ez két-három órát jelent. Ha alvási fázisainkat megzavarják, idegesek és ingerlékenyek
leszünk. Tulajdonképpen arról van szó, hogy minden emberben vele született igény él
egzisztenciális helyzetének művészi ábrázolására. Végül is az álom rólunk szól. Mi vagyunk a
film rendezői, mi szállítjuk a régi emlékeket, és mi játszunk el minden szerepet. Ha valaki azt
állítja magáról, hogy nem ért a művészethez, rosszul ismeri önmagát.
– Értem.
– Freud emellett azt is nagyszerűen bizonyította, milyen lenyűgöző az emberi tudat.
Munkája során kiderült, hogy mindent, amit valaha átéltünk, megőrzünk, és tudatunk
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legmélyebb zugában tárolunk. Az is kiderült, hogy ezen élmények újra felidézhetek. Néha úgy
érezzük, hogy agyunkra sűrű köd borul, később azonban tisztulni kezd a kép, és már „a
nyelvünkön van”, amit mondani akarunk, de csak kicsit később „jövünk rá”, hogy valójában
mi is az. Ezek az élmények a tudattalanból törnek fel, és kisurrannak a tudattalant a tudattól
elválasztó, résnyire nyitott ajtón.
– De nem mindig megy ilyen könnyen.
– Ezzel minden művész tisztában van. Ám egyszer csak feltárul minden ajtó, és kinyílik
minden fiók. Az élmények minden segítség nélkül áramlanak felénk, nekünk csak annyi a
dolgunk, hogy kiválasszuk a megfelelő szavakat és képeket. Mindez akkor történik meg, ha
nem csukjuk be teljesen a tudattalanba vezető ajtót. Ez az a folyamat, amit akár ihlet-nek is
nevezhetünk. Ilyenkor úgy érezzük, hogy az, amit leírunk vagy megfestünk, nem tőlünk ered.
– Csodálatos érzés lehet!
– Biztos vagyok benne, hogy már neked is volt részed hasonló élményben. Ezt az állapotot
különösen nagyon fáradt gyerekeknél figyelhetjük meg. Előfordulhat, hogy egy gyermek, bár
halálosan fáradt, mégis tökéletesen ébernek látszik. Egyszer csak beszélni kezd, és ilyenkor
olyan szavakat használ, amelyeket valójában még nem is ismer. Csakhogy ezek a szavak és
gondolatok már ott rejtőztek a tudatában, de csak akkor kerülhetnek elő, ha minden óvatosság,
cenzúra megszűnik. Egy művész számára is fontos lehet, hogy az értelem és az óvatosság
kontrollja ne állja útját a többé-kevésbé tudattalan kiteljesedésnek. Ha gondolod, elmondok
egy rövid mesét, amelyből jobban megértheted, amit eddig hallottál.
– Halljuk!
– Ez nagyon komoly, ám egyben nagyon szomorú mese.
– Azért csak mondd el.
– Volt egyszer egy százlábú, aki mind a száz lábával csodálatosan tudott táncolni. Amikor
táncolt, köréje gyűltek az erdei állatok, hogy táncában gyönyörködjenek. Volt azonban
közöttük valaki, aki nem szívelte a százlábút, a varangyos béka…
– Biztos féltékeny volt.
– Egyfolytában azon tűnődött, hogyan vethetne véget a százlábú táncának. Azt nem
mondhatta, hogy nem szereti, ha táncol. De azt sem mondhatta, hogy ő maga jobban táncol,
mert nem lett volna igaz. És a varangyos béka kieszelt egy ördögi tervet.
– Folytasd!
– Levelet írt a százlábúnak. „Ó, csodálatos százlábú! – hízelgett a varangy. –
Táncművészeted mindig is elbűvölt. Megtisztelnél, ha beavatnál táncod titkába. Ugye először
bal oldalon felemeled a 28. lábad, utána pedig az 59-et a jobb oldalon? Vagy a 26. lábaddal
kezdesz, és a 99-kel folytatod? Izgatottan várom a válaszod, odaadó híved, a varangyos béka.”
– Hogy ez milyen disznó!
– Amikor a százlábú megkapta a levelet, azon kezdett gondolkodni, hogyan is táncol
valójában. Melyik lábát is emeli fel először? És melyiket utoljára? Szerinted mi a mese vége?
– Szerintem a százlábú soha többé nem táncolt.
– Bizony így végződik. Ugyanez megy végbe, ha értelmi megfontolás bénítja a
képzelőerőt.
– Tényleg szomorú történet.
– Egy művész számára rendkívül fontos, hogy „elengedje magát”. A szürrealisták
megpróbáltak olyan állapotba kerülni, hogy szabadon feltörő gondolataiknak semmi ne vessen
gátat. Egy üres papírlappal maguk előtt leültek, és leírtak mindent, ami eszükbe jutott. A
módszert automatikus írás-nak nevezték. A kifejezést valójában a spiritizmusból
kölcsönözték, ahol a „médium” kezét egy elhunyt szelleme vezeti. De erről inkább holnap
fogok beszélni.
– Oké.
– Lényegében a szürrealista művészet is egyfajta „médium”, eszköz, köztes elem. A
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szürrealista művész tulajdonképpen saját tudatalattijának médiuma. Lehet, hogy minden
kreatív folyamatnak van tudattalan momentuma. Végül is mi az, amit mi „kreativitásnak”
nevezünk?
– Sejtelmem sincs róla. Valami olyasmi, amikor az ember újat teremt?
– Igen. Tulajdonképpen a képzelőerő és az értelem összjátéka során jön létre. Túl gyakran
fordul elő, hogy az értelem útjába áll a képzeletnek. Ami elég sajnálatos dolog, mert a
képzelet nélkül soha nem jön létre valóban új. Ezzel azt akarom mondani, hogy a képzelőerő
olyan, mint egy darwini rendszer.
– Hogy mit mondtál? Bocsánat, de nem fogtam fel.
– A darwinizmus szerint a természetben az egyik mutáns a másik után jön létre. De a
természetnek nincs szüksége mindegyikre. Közülük csak egészen kevésnek van
létjogosultsága.
– Tényleg?
– Mi is hasonlóképpen járunk, ha gondolkodunk. Ihletett állapotban rengeteg ötletünk
támad. Ezek a „gondolatmutánsok” egymás után bukkannak fel értelmünkben. Persze ha
áramlásukat nem korlátozzuk erős cenzúrával. Ám nem mindegyiket tudjuk hasznosítani.
Ilyenkor lép működésbe az értelem szelektáló funkciója. Ha már előttünk van az aznapi fogás,
nem szabad megfeledkeznünk a válogatásról.
– Ez aztán a szemléletes példa!
– Képzeld el, mi lenne, ha mindent gátlástalanul kimondanánk, ami eszünkbe jut! Ha nem
rejtenénk jegyzeteink közé az íróasztalfiók mélyébe. A világ belefulladna a véletlenszerű
ötletek garmadájába. Szükségünk van a kiválasztásra, Sofie.
– És ezt a munkát végzi el az értelem?
– Igen. Te nem így véled? Lehet, hogy a képzelet teremti meg az újat, de a kiválasztásban
már nincs szerepe. Nem a képzelet „komponál”. Egy kompozíció – végül is minden
műalkotás az – a képzelet és az értelem csodálatos összjátékából alakul ki. Az alkotás
folyamatába mindig kerül véletlen elem. Éppen ezért fontos, hogy ebben a fázisban ne zárjuk
el a véletlen ötletek útját. Szabadjára kell engedni a birkákat ahhoz, hogy terelgetni tudjuk
őket.
Alberto elhallgatott. Némán ültek az ablak mellett. Sofie nyüzsgésre lett figyelmes a
tavacska keskeny partján. Tarka Disney-figurák ugráltak a fövenyen.
– Hiszen ez Donald kacsa, mellette a mókusok – ámuldozott Sofie. – És ott van Dolly és
Dagobert bácsi. Alberto, hát nem látod? Kvák kapitány, Miki egér és Plútó kutya!
A filozófus feléje fordult.
– Bizony ez nagyon szomorú, gyermekem.
– Miért mondod ezt?
– Az őrnagy már megint a bolondját járatja velünk. Teljesen ki vagyunk szolgáltatva
esztelen ötleteinek. De ez az én hibám. Hiszen én kezdtem el beszélni a szabadon áramló
ötletekről.
– Nem hinném, hogy magadat kellene hibáztatnod.
– Már csak arról akartam néhány szót szólni, hogy a képzelőerő a filozófusok számára sem
hátrány. Nekünk is el kell engednünk magunkat, ha merőben új gondolattal akarunk előállni.
De azért ez már túlzás.
– Ne vedd annyira a szívedre.
– Jó lett volna még említést tenni a csendes megfontolás szerepéről. Erre lerohan
bennünket ezzel a rikító színű siserahaddal. Igazán szégyellhetne magát!
– Ezt tekintsem iróniának?
– Ő az, aki ironizál, nem én. Csak egyvalami vigasztal, és ez egyben tervem sarokköve is.
– Már végképp nem értek semmit.
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– Ugye, mostanáig az álmokról beszéltünk. Azért ebben is van némi irónia. Hiszen mi
magunk sem vagyunk mások, mint az őrnagy álomképei.
– Ó…
– Azt hiszem, még ő sem gondolt bele igazán ebbe.
– Mit jelentsen ez?
– Lehet, hogy saját álma kínos a számára. Tisztában van azzal, mit mondunk vagy teszünk,
ahogy az alvó ember emlékszik álmai manifeszt álomtartalmára. Hiszen ő írja a történetet. De
bármennyire emlékszik is arra, amit mi egymásnak mondtunk, még mindig nem éber
tökéletesen.
– Miért mondtad el ezt, Alberto?
– Az őrnagy nem ismeri a latens álomgondolatokat, Sofie. Megfeledkezett arról, hogy ez
sem más, mint álcázott álom.
– Olyan furcsákat mondasz.
– Az őrnagynak is ez a véleménye. Ez azért van így, mert nem érti saját álmainak nyelvét.
Aminek mi csak örülhetünk. Így nyerünk némi játékteret a magunk számára. Ennek a
szabadságnak köszönhetően hamarosan megpróbálunk kiszabadulni ingoványos tudatából,
akár a vakond, amelyet felszínre csal a napfény egy nyári délelőtt.
– Szerinted sikerülni fog?
– Muszáj, hogy sikerüljön. Pár nap múlva új ég alatt élheted tovább az életed. Őrnagyunk
pedig elfelejti a vakondot, de még azt is, hol szokott megjelenni.
– Bizonyára álomkép vagyok, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy van egy
édesanyám. Haza kell mennem, mert nem lesz semmi a kerti ünnepségből.
– Hmm… Ha megkérlek valamire, megtennéd hazafelé menet?
– És mi legyen az?
– Próbálj meg minél nagyobb feltűnést kelteni. Próbáld meg elérni, hogy az őrnagy téged
kövessen a tekintetével. Amikor már otthon vagy, próbálj meg rágondolni, és akkor ő is rád
gondol majd.
– Mire jó ez az egész?
– Addig teljesen zavartalanul dolgozhatok titkos tervemen. Leereszkedem az őrnagy
tudattalanjába, gyermekem. Ott leszek addig, amíg ismét találkozunk.
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Korunk filozófiája
…az ember szabadságra ítéltetett.
Hilde az ébresztőórára nézett, 23.55. Az ágyban feküdt, és a plafont bámulta. Megpróbált
szabadon asszociálni. És amikor hirtelen megállt egy gondolatnál, feltette magának a kérdést,
hogy miért.
Vajon neki is vannak elfojtott gondolatai? Ha végre sikerülne kikapcsolnia minden
ellenőrzést, bizonyára ébren is képes lenne álmodni. Kísérteties erre gondolni.
Ahogy egyre jobban sikerült elengednie magát, és szabaddá tenni az utat gondolatok és
képek árama előtt, az Őrnagy-kunyhónál találta magát, az erdei tó mellett.
Mire célozhatott Alberto? Vagyis édesapja, hiszen ő célzott arra, amire Alberto célozni
próbált. Vajon tudja már, mire készül Alberto? Lehet, hogy annyira szabadjára engedte
gondolatait, hogy a végén ő is meglepődik majd azon, ami történni fog?
Már csak néhány oldal van hátra. Talán olvassa el az utolsó oldalt? Nem, az igazán nem
lenne tisztességes. És még valami nyugtalanította. Egyáltalán nem volt meggyőződve arról,
hogy megváltoztathatatlan az, ami az utolsó oldalon történni fog.
Ugye, milyen furcsa gondolat? Hiszen itt van a kezében az irattartó, apja már semmit nem
fűzhet hozzá. Persze csak ha Alberto nem tesz valamit a saját szakállára. Valami
meglepetést...
Hilde is gondoskodik egy kis meglepetésről. Őt igazán nem tudja apja ellenőrizni. És ő
maga vajon tudja még kontrollálni saját cselekedeteit?
Mi az a tudat? Talán ez is az univerzum nagy titkai közé tartozik? És mi az emlékezet?
Mitől van az, hogy „emlékezünk” arra, ami egyszer megtörtént velünk?
Miféle mechanizmusnak köszönhető, hogy minden éjjel mesés álmaink vannak?
Miközben ott feküdt az ágyon és gondolkodott, olykor-olykor becsukódott a szeme. Utána
ismét kinyitotta, és megint csak a plafont bámulta. Végül elfelejtette kinyitni a szemét.
Elaludt.
Amikor felébredt, az óra már 6.06-ot mutatott. Milyen furcsa… Hilde felállt, és odament
az ablakhoz. Lenézett az öbölre. Mindennap ez volt az első, amikor felkelt, nyáron és télen
egyaránt.
Miközben ott álldogált, hirtelen mintha fény gyúlt volna a fejében. Eszébe jutott, miről
álmodott. Tulajdonképpen semmi különös. Teljesen szokványos álom volt. Látta maga előtt a
színeit, érezte a hangulatát…
Azt álmodta, hogy édesapja megérkezik Libanonból. Mintha Sofie álma teljesedett volna
ki benne, az, amikor megtalálja Hilde arany keresztjét a mólón.
Hilde ott ült a móló szélén, pontosan úgy, ahogy Sofie álmában történt. És akkor alig
hallhatóan valaki azt suttogta: „Sofie-nak hívnak!” Hilde ott üldögélt csendben, és
megpróbálta kitalálni, honnan jött a hang. Majd kaparászás-féle következett. Mintha egy
bogár beszélt volna hozzá: „Biztosan vak vagy és süket.” A következő pillanatban édesapja
alakja tűnt fel a kertben. ENSZ-egyenruhát viselt. „Hildus!” – kiabálta felé. Hilde odaszaladt
hozzá, és a nyakába ugrott. Ezzel véget is ért az álom.
Eszébe jutott Arnulf Överland néhány sora is:
Éjjel ragyogó álombeli tájon
hívott valaki, szólított engem.
Mintha a túlontúli homályból.
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Oly különös hang volt. Felébredtem.
Mondd, mit akarsz tőlem?
Amíg az ablaknál álldogált, belépett a szobába édesanyja.
– Szia! Már felébredtél?
– Nem tudom…
– Négy körül jövök, ahogy szoktam.
– Rendben.
– Töltsd kellemesen a szünet első napját, Hilde.
– Szia!
Amint Hilde meghallotta, hogy édesanyja mögött becsukódik a bejárati ajtó, visszafeküdt
az ágyba, és olvasni kezdett.
„...Leereszkedem az őrnagy tudatalattijába, gyermekem. Ott leszek addig, amíg ismét
találkozunk.”
Megvan! Hilde folytatta az olvasást. Mutatóujjával kitapintotta a hátralevő oldalak keskeny
peremét.
Amikor Sofie kilépett az Őrnagy-kunyhóból, néhány Disney-figura még mindig lent ugrált
a tóparton, de ahogy közelebb ért hozzájuk, rögtön szétfoszlottak. Mire a csónakhoz ért, már
nyomuk sem maradt.
Evezés közben és amikor a másik oldalon partra vontatta a csónakot, feltűnően fintorgott,
és a karjával hadonászott. Mintha szó szerint magára akarta volna terelni az őrnagy figyelmét,
hogy Alberto ellenőrzés nélkül maradjon a házikóban.
Amikor rátért az ösvényre, néhányszor felugrott a levegőbe. Később megpróbált úgy
mozogni, akár egy fabábu, és hogy az őrnagy ne unja meg a produkciót, énekelt is hozzá.
Egyszer csak megállt, és azon tűnődött, miféle terven dolgozhat Alberto. Rádöbbent, hogy
éppen Albertóval nem lenne szabad foglalkoznia, úgyhogy lelkiismeret-furdalásában
felmászott egy fára.
Olyan magasra mászott, amennyire csak bírt. Amikor már fenn volt a legtetején, rádöbbent,
hogy képtelen lemászni. Később ismét megpróbálta, mert megijedt, hogy az őrnagy ráun az ő
figyelésére, és utánanéz Albertónak.
Sofie integetni kezdett mindkét kezével, majd kukorékolni próbált, végül jódlizásba fogott.
Ez volt az első alkalom, hogy Sofie élete csekély tizenöt éve alatt jódlizni próbált.
Meglehetősen elégedett volt az eredménnyel.
Megpróbált lemászni, de moccanni sem bírt. Egyszer csak egy jókora lúd telepedett éppen
arra az ágra, amelybe Sofie is kapaszkodott. A Disney-figurák áradata után a kislányt már
egyáltalán nem lepte meg, hogy a lúd megszólította.
– Mártonnak hívnak – mutatkozott be a liba. – Tulajdonképpen házilúd vagyok, de ez
alkalommal a vadludakkal repültem idáig Libanonból. Olybá tűnik, mintha segítségre lenne
szükséged ahhoz, hogy lejuss a fáról.
– Túl kicsi vagy ahhoz, hogy segíteni tudj rajtam – mondta Sofie.
– Elhamarkodott vélemény, ifjú hölgyem. Te vagy túl nagy.
– Hiszen ugyanazt mondod, amit én.
– Tudd meg, hogy egy parasztlegény, veled egykorú lehetett, a hátamon ülve beutazta
egész Svédországot. Nils Holgerssonnak hívták.
– Tizenöt éves vagyok.
– Nils tizennégy volt. Egy évvel több vagy kevesebb, semmit nem jelent a súly
szempontjából.
– Hogy voltál képes felemelkedni vele?
– Nils kapott egy pofont, amitől elájult. Amikor felébredt, nem volt nagyobb egy
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hüvelykujjnál.
– Esetleg adhatnál nekem is egy pofont, mert nem csücsülhetek örökké ennek a fának a
tetején. Mi lesz különben a filozófiai kerti ünnepségünkkel?
– Hát ez érdekes. Akkor feltételezem, hogy egy filozófiakönyv kellős közepén lehetünk.
Amikor Nilsszel Svédország felett repültünk, útközben megálltunk a vármlandi Márbackában.
Ott találkoztunk egy idős hölggyel, aki könyvet szeretett volna írni iskolásoknak
Svédországról. Azt mondta, a könyvnek tanulságosnak és igaznak kell lennie. Amikor
meghallotta, milyen kalandokon ment keresztül Nils, elhatározta, hogy megírja mindazt, amit
a kisfiú a hátamról látott.
– Nagyon érdekes.
– Őszintén szólva egy kicsit ironikus volt a helyzet. Hiszen éppen annak a könyvnek a
szereplői voltunk.
Sofie érezte, hogy valaki meglegyinti az arcát. A következő pillanatban már olyan kicsi
volt, hogy a fa valóságos erdőnek tűnt a számára, a lúd pedig szinte bálnának hatott.
– No, most már jöhetsz – jegyezte meg a lúd.
Sofie arrébb ment egy kicsit az ágon, hogy föl tudjon mászni Márton hátára. A lúd tolla
puha volt, de mivel Sofie így összement, inkább szúrta, mint simogatta őt.
Amint kényelmesen elhelyezkedett, a lúd már fel is emelkedett a levegőbe. Magasan a fák
koronája fölött repült. Sofie látta fentről az Őrnagy-kunyhót és a tavat. Alberto most odabenn
ül, és a nagy terven töri a fejét.
– Felér egy jó kis sétarepüléssel, ugye? – büszkélkedett a ' lúd, és egyenletes
szárnycsapásokkal haladt tovább.
Márton annak a fának a tövénél szállt le, amelynek tetejében nemrég még Sofie kuksolt.
Amikor földet ért, a kislány legurult a hátáról. Néhányszor felbukott a sűrű szederindákban,
mire végre sikerült felállnia. Megdöbbent, amikor észrevette, hogy ismét felvette régi méretét.
A lúd ide-oda totyogott körülötte.
– Nagyon köszönöm, hogy segítettél – hálálkodott Sofie.
– Ó, igazán csekélység. Ugye azt mondtad, hogy egy filozófiakönyvben vagyunk?
– Nem, ezt te mondtad.
– Végül is mindegy. Ha ez hamarabb eszembe jut, végigrepíthettelek volna az egész
filozófiatörténeten, mint ahogy egykor Nils Holgerssont repítettem végig Svédország felett.
Láthattuk volna Milétoszt, Athént, Jeruzsálemet és Alexandriát, Rómát és Firenzét, Londont
és Párizst, Jénát és Heidelberget, Berlint és Koppenhágát…
– Köszönöm, ennyi elég.
– Persze még egy ironikus lúd számára is hosszú időbe telt volna az utazás az
évszázadokon át. A svédországi falvak felett egyszerűbb volt átrepülni.
Ezzel fogta magát, és nekifutott, majd nagy, erőteljes szárnycsapásokkal a levegőbe
emelkedett.
Sofie teljesen kimerült. Amikor kicsit később a bozótoson át visszamászott a kertjükbe,
eszébe jutott, hogy Alberto igazán elégedett lehet az elterelő hadművelettel. Az őrnagynak
nem nagyon maradhatott ideje arra, hogy Albertóval foglalkozzon. Hacsak nem szenved
súlyos tudathasadásban.
Sofie-nak sikerült néhány perccel édesanyja előtt hazaérnie. Így aztán megmenekült attól,
hogy magyarázatot adjon azzal kapcsolatban, miként jutott le egy házilúd segítségével a
magas fa tetejéről.
Vacsora után készülődni kezdtek a kerti ünnepségre. Lecipeltek a padlásról egy háromnégy méter hosszú asztallapot, és kivitték a kertbe. Utána ismét felmentek a padlásra, hogy az
asztallaphoz való bakokat is lehozzák.
A gyümölcsfák alatt akarták felállítani az asztalt. Legutoljára szülei tizedik házassági
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évfordulóján használták. Sofie akkor még csak nyolcéves volt, de nagyon jól emlékezett arra,
hogy aki csak élt és mozgott, ott volt a rokonok és barátok közül.
Az időjárás-jelentés is csupa jót ígért. Egy csepp eső nem sok, annyi sem esett a Sofie
születésnapja előtti szörnyű vihar óta. Az asztal feldíszítésével és a terítéssel nyugodtan
várhatnak szombat délelőttig. Édesanyja azonban úgy gondolta, jobb, ha az asztalt már előre
kiviszik.
Késő este zsömlét és fonott kalácsot sütöttek, két különböző tésztából. Lesz majd sült
csirke, saláta és gyümölcslé. Sofie rémülten gondolt arra, hogy valamelyik fiú az osztályból
esetleg sört hoz magával. Ha tartott valamitől, akkor az épp a rendbontás volt.
Mielőtt Sofie aludni ment volna, édesanyja meg akart bizonyosodni róla, hogy Alberto
valóban eljön.
– Nyugodt lehetsz, eljön. Ha jól tudom, ráadásul készül is egy filozófiai meglepetéssel.
– Filozófiai meglepetés? Vajon mi lesz az?
– Nos, ha bűvész lenne, akkor bizonyára bűvészkedett volna valamit. Mondjuk, előhúzott
volna egy fehér nyulat a fekete cilinderből…
– Már megint?
– …de mivel filozófus, ehelyett valami filozófiai meglepetéssel szolgál majd. Hiszen
filozófiai kerti ünnepséget rendezünk, ha nem tévedek.
– Hogy neked hogy fölvágták a nyelved.
– És te mivel készülsz?
– Nos, Sofie, valamivel én is megleplek.
– Egy szép beszéddel?
– Nem árulom el. Jó éjszakát!
Másnap reggel Sofie arra ébredt, hogy édesanyja bejön hozzá elköszönni, mielőtt munkába
indult volna. Egyben átnyújtott a kislánynak egy hosszú listát a beszerzendő dolgokról.
Ahogy anyja kitette a lábát a házból, megcsörrent a telefon. Alberto volt az. A filozófus
tudta, mikor találja egyedül a kislányt.
– Hogy áll a nagy titok?
– Csend! Egy szót sem. Még csak eszedbe se jusson? – Azt hiszem, tegnap nagyon
ügyesen eltereltem a figyelmét. – Akkor jó.
– Tartunk ma filozófiaórát?
– Emiatt hívlak. Elérkeztünk a mi századunkig. Most már egyedül is ki kell ismerned
magad. A legfontosabb az alapozás volt. De azért elmondanék még néhány dolgot.
– Be kell mennem a városba…
– Hát ez nagyszerű. Mint már említettem, a mi korunkról fogok beszélni.
– És?
– Akkor ott is találkozhatunk.
– Elmenjek hozzád?
– Nem, nem. Itt nem lenne jó. Rejtett mikrofonok után kutattam. – Ó…
– Nyílt egy új kávéház a Piactéren, a Café Pierre. Tudod, hol van?
– Hát persze. Mikor menjek?
– Tizenkét óra megfelel?
– Tizenkettőkor a kávéházban.
– Akkor ezzel be is fejezhetjük a beszélgetést.
– Szia!
Pár perccel tizenkettő után Sofie belépett a Café Pierre-be. Ez is az újonnan divatba jött
kávézók közé tartozott. A teremben kicsi, kerek, fekete színű asztalok voltak, a pultnál lefelé
fordított, kiöntés vermutosüvegek, bagette és salátástálak.
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Nem volt túl nagy helyiség. Sofie először arra figyelt fel, hogy Albertót nem látja sehol.
Valójában ez volt az egyetlen dolog, amire felfigyelt. Sokan ültek az asztaloknál, de Sofie
egyik arcban sem ismerte fel a filozófust.
Sofie még nem járt egyedül kávéházban. Forduljon vissza, és jöjjön vissza később, hogy
megnézze, megérkezett-e már?
Odament a márványpulthoz, és rendelt egy csésze teát citrommal. Utána fogta a teát, és
leült az egyik szabad asztalhoz. Tekintetét a bejárati ajtóra szegezte. Emberek jöttek-mentek,
de egyikük sem Alberto volt.
Legalább egy újság lenne nála!
Egy idő után már elkerülhetetlenné vált, hogy ne nézzen körbe a teremben. Voltak
néhányan, akik Sofie pillantását keresték. Rövid időre ifjú hölgynek érezte magát. Még csak
tizenöt éves, de biztosan kinéz már tizenhétnek is, legalábbis tizenhat és félnek.
Mi a csudára gondolhatnak az emberek egy kávéházban? Az volt az érzése, hogy csak úgy
ülnek itt. Persze beszélgettek is közben, és hevesen gesztikuláltak, de nem úgy tűnt, mintha
fontos dolgokról vitatkoznának.
Egy pillanat erejéig eszébe jutott Kierkegaard. Szerinte a tömeg legfeltűnőbb
ismertetőjegye a felelőtlen „fecsegés”. Vajon az ittlevők közül mindenki az esztétikai
stádiumban él? Vagy mégiscsak van valami, ami egzisztenciálisan fontos a számukra?
Alberto egyik első levelében arról írt, hogy rokonság van a gyerekek és a filozófusok
között. Sofie-nak megint eszébe jutott, hogy fél a felnőtté válástól. Mi lesz, ha ő is jó mélyre
lekúszik a fehér nyúl bundájába, amelyet éppen most húztak elő az univerzum fekete
cilinderéből?
Miközben ezen töprengett, egyfolytában a bejárati ajtót bámulta. Egyszer csak nagy
lendülettel belépett az ajtón Alberto. A nyári meleg ellenére a kék svájcisapka még mindig ott
volt a fején. Szürke, halszálkás szövetből készült zakót viselt. Észrevette Sofie-t, és sietősen
elindult feléje. Sofie arra gondolt, milyen furcsa ilyen nyilvános helyen találkozni valakivel.
– Hogy te milyen kótyagos vagy! Már negyed egy van! – figyelmeztette a filozófust.
– Ezt nevezik akadémiai negyedórának. Parancsol az ifjú hölgy valami ennivalót?
Alberto helyet foglalt, és Sofie szemébe nézett. A kislány megvonta a vállát.
– Mindegy. Esetleg egy szendvicset.
Alberto odament a pulthoz. Hamarosan egy csésze kávéval és két jókora sonkás-sajtos
bagette-tel tért vissza.
– Drága volt?
– Semmiség, Sofie.
– Mivel magyarázod, hogy ennyit késtél?
– Semmivel, hacsak azzal nem, hogy szándékosan tettem. Mindjárt azt is elmondom, miért.
Alberto nagyot harapott a bagette-ből, majd folytatta.
– A mi korunkról fogok beszélni.
– Van valami jelentősége filozófiai szempontból?
– Nagyon sok. Úgyhogy azt sem tudom, hol vágjak bele. Először is az
egzisztencializmusról ejtek néhány szót. Az egzisztencializmus valójában több olyan filozófiai
áramlat gyűjtőfogalma, amelynek kiindulópontja az ember egzisztenciális helyzete. Igen
gyakran esik szó a XX. századi egzisztencialista filozófiáról, vagy egzisztencialistákról.
Közülük sokan Kierkegaard filozófiájából indultak ki, de voltak, akik Hegelt és Marxot
tekintették szellemi atyjuknak.
– Értem.
– Van azonban még egy filozófus, aki rendkívüli hatást tett a XX. századi gondolkodásra,
és ez Friedrich Nietzsche. A német filozófus 1844-ben született, és 1900-ban halt meg.
Természetesen Nietzsche is reagált Hegelre és a német historizmusra. A vérszegény
történelmi érdeklődéssel és a tömören rabszolgamorálnak nevezett kereszténységgel magát az
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életet helyezte szembe. Fontosnak tartotta az értékek felülbírálatát, hogy a gyengék ne
akadályozzák az erősebbek életének kiteljesedését. Nietzsche szerint mind az egyház, mind
pedig a hagyományos filozófia eltávolodott a valós világtól, ehelyett az „ég” felé és „az ideák
világa” felé mutat. Csakhogy éppen az, amit ezek valós világnak tekintenek, nem más, mint
látszatvalóság. „Légy hű a Földhöz – hangoztatta. – Ne hallgass azokra, akik túlvilági
örömökkel kecsegtetnek.”
– Értem…
– A német egzisztencialista filozófus, Martin Heidegger volt az, akire mind Kierkegaard,
mind pedig Nietzsche nagy hatással volt. De mi inkább a francia Jean-Paul Sartre-ra
összpontosítjuk a figyelmünket, mivel az egzisztencialisták közül az ő filozófiája a
leghíresebb, különösen ami a nagyközönséget illeti. Az 1905 és 1980 között élt Sartre
közvetlenül a háború után, a negyvenes években alakította ki egzisztencializmusát. Később
csatlakozott a francia marxista mozgalomhoz, de soha nem lépett be egyetlen pártba sem.
– Ezért találkoztunk ma egy francia kávéházban?
– Bizony, nem véletlen, hogy így alakult. Sartre is szorgalmasan látogatta a kávéházakat.
Egy ehhez hasonló kávéházban találkozott például élettársával, Simoné de Beauvoirral. A
hölgy is egzisztencialista filozófus volt.
– Nő és filozófus?
– Bizony.
– Megnyugtató gondolat, hogy az emberiség kezd végre civilizáltan viselkedni.
– Azért a mi korunkban is van miért aggódni.
– Beszélj inkább az egzisztencializmusról.
– Sartre úgy vélte, az egzisztencializmus egyenlő a humanizmussal. Ezt azzal támasztotta
alá, hogy az egzisztencializmus kiindulópontja nem más, mint az ember. Fontos hozzátennem,
hogy ez a humanizmus sokkal komorabb perspektívát vetít az emberiség elé, mint a
reneszánsz humanizmus.
– Miért?
– Kierkegaard és századunk némely egzisztencialista filozófusa keresztény volt. Sartre az
ateista egzisztencialisták közé tartozik. Filozófiája könyörtelenül analizálja az ember
helyzetét, olyan körülmények között, amikor „Isten halott”. Az „Isten halott” kifejezés
Nietzschétől ered.
– Nagyon érdekes.
– Sartre filozófiájának kulcsszava ugyanaz, mint Kierkegaardé, az „egzisztencia”. Az
egzisztencia kifejezés ez esetben egyszerűen létezést jelent. Ebbe a növények és állatok is
beletartoznak, mivel ők is léteznek, csak ők mentesülnek attól, hogy önmagukkal
foglalkozzanak. Az ember az egyetlen olyan élőlény, amely tudatában van saját létének.
Sartre szerint a fizikai dolgok csak önmagukban léteznek, míg az ember „önmagáért” is.
Embernek lenni tehát más, mint bármilyen dolognak.
– Ezzel én is egyetértek.
– Sartre azt is állítja, hogy a lét megelőz minden hozzá kapcsolódó gondolatot. Létem
megelőzi azt, ami vagyok. „Az egzisztencia megelőzi az esszenciát”, fogalmazta meg Sartre.
– Ez bonyolultan hangzik.
– Az „esszencia” az, ami a dolog „természetét”, „lényegét” alkotja. Sartre szerint nincs
ilyen „velünk született” természetünk vagy lényegünk. Az embernek meg kell alkotnia
önmagát. Meg kell alkotnia saját természetét, „esszenciáját”, mert az nem előre adott.
– Azt hiszem, sejtem, mire gondolsz. .
– A filozófia történetéből kiderül, hogy a filozófusok arra kerestek választ, hogy mi az
ember, milyen az emberi természet. Sartre szerint azonban az embernek nincs „örök”
természete, amelyhez visszanyúlhatna. Éppen ezért teljesen fölösleges nagy általánosságban
keresni az élet értelmét. Azt is mondhatnánk, rá vagyunk utalva a rögtönzésre. Olyanok
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vagyunk, mint a színészek, akiket egy bizonyos szerep betanulása nélkül engednek be a
színpadra, de még csak szerepfüzetük sincs, vagy legalább egy súgó, aki a fülükbe súghatná,
hogy mit kell tenni. Magunknak kell megválasztanunk, hogyan akarunk élni.
– Tulajdonképpen igaza van. Jó lenne, ha a Bibliát vagy egy filozófiai kézikönyvet
lapozgatva megtalálnánk, hogyan is kell élni.
– Így van. Amikor az ember rádöbben arra, hogy létezik, hogy egyszer meg kell halnia, és
hogy nincs semmi, amiben megkapaszkodhatna, félni kezd, vélte Sartre. Talán emlékszel,
hogy Kierkegaard is a félelemmel jellemezte az egzisztenciális helyzetben levő embert.
– Igen.
– Sartre hozzáteszi, hogy az ember idegennek érzi magát egy értelem nélküli világban. Az
ember elidegenedését Hegelhez és Marxhoz hasonlóan fogalmazta meg. A világban való
idegenségünk érzése kétségbeesést, unalmat, undort és abszurditást szül.
– Manapság is sokan állítják magukról, hogy lehangoltak.
– Igen. Sartre valójában a XX. századi városi emberek életérzését fogalmazza meg. Talán
emlékszel, hogy a reneszánsz humanisták diadallal üdvözölték az ember szabadságát és
függetlenségét. Sartre velük szemben valóságos átoknak tekintette a szabadságot. „Az ember
szabadságra ítéltetett – jelentette ki. – Ítéltetett, ugyanis nem maga teremtette meg önmagát,
ám mégis szabad. Mert amióta belekerült a világba, felelős mindenért, amit tesz.”
– Vagyis nem kértük, hogy szabad individuummá teremtsenek minket.
– Ez a lényege Sartre gondolatának. Szabad individuumok vagyunk, szabadságunknak
pedig az a következménye, hogy egy életen át választásra vagyunk ítélve. Nincsenek örök
értékek és normák, amelyekhez igazodhatnánk. Sokkal fontosabb azonban, hogyan
választunk. Ugyanis felelősséggel tartozunk mindenért, amit teszünk. Sartre hangsúlyozza,
hogy az ember soha nem háríthatja el magától cselekedeteiért a felelősséget. De nem tolhatjuk
el magunktól az egyéni választás felelősségét sem azzal, hogy azt mondjuk, dolgozni „kell”
mennem, vagy azzal, hogy meg „kell” felelnem bizonyos polgári elvárásoknak. Aki ily
módon beleolvad a névtelen tömegbe, nem lesz más, mint személytelen tucatember. Ezzel
elmenekül önmaga elől, és az „élethazugságot” választja. Az emberi szabadság azonban arra
kötelez bennünket, hogy váljunk valamivé, hogy „autentikusan”, helyes módon létezzünk.
– Értem.
– Ez természetesen etikai választásainkra is vonatkozik. Soha nem hibáztathatjuk az
„emberi természetet”, az „ember esendőségét” és más hasonlókat. Előfordul, hogy idős férfiak
disznó módra viselkednek, és ezt a „férfitermészet”, az „öreg Ádám” számlájára írják.
Csakhogy ilyen „öreg Ádám” nem létezik. Nincs olyan figura, akire átháríthatjuk saját
tetteinkért is a felelősséget.
– Mégsem lehet mindenért azt a szegény öreget hibáztatni.
– Bár Sartre azt állítja, hogy a létnek nincs önmagából fakadó értelme, ez nem jelenti azt,
hogy szerinte így is kell maradnia. Sartre nem „nihilista”.
– Az micsoda?
– Olyasvalaki, aki szerint semminek nincs jelentősége, minden megengedett. Sartre úgy
véli, muszáj, hogy az életnek legyen értelme. Csakhogy ezt az értelmet mi magunk teremtjük
meg saját életünk számára. Létezni annyi, mint saját létünket megteremteni.
– Mondanál erről többet is?
– Sartre azt próbálja bizonyítani, hogy a tudatnak addig nincs jelentősége, amíg nem
érzékel valamit. A tudat ugyanis mindig valamivel kapcsolatban alakul ki bennünk. Ennek a
valaminek a kialakulásához mi éppannyira hozzájárulunk, mint környezetünk. Mi magunk is
részeseivé válunk az érzékelésnek azzal, hogy kiválasztjuk, mi az, aminek jelentősége van a
számunkra.
– Mondanál egy példát?
– Két ember ugyanazt az élményt teljesen különbözőképpen éli meg. Ez azért van így, mert
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önmagunk, saját érdekeink is közrejátszanak abban, ahogy környezetünket érzékeljük.
Nagyon jó példa erre, hogy egy terhes nő mindenütt terhes nőket lát. Ez nem azt jelenti, hogy
azok nincsenek ott valójában, hanem azt, hogy a terhességre irányul az érdeklődése.
Elképzelhető, hogy egy beteg ember mindenütt betegeket lát…
– Értem.
– Saját létünk tehát meghatározza, hogyan látjuk a szobában levő tárgyakat. Ha valami
jelentéktelen a számomra, meg sem látom. Azt hiszem, itt az ideje annak, hogy elmondjam,
miért érkeztem később a kávéházba.
– Ugye azt mondtad, hogy szándékosan tetted?
– Először azonban kíváncsi lennék arra, mit láttál, amikor beléptél a kávézóba.
– Az első dolog az volt, hogy te nem vagy sehol.
– Hát nem különös, hogy amire legelőször felfigyeltél, az volt, ami nincs?
– Az lehet, de nekem veled kellett találkoznom.
– Sartre egy hasonló példán mutatja be, miképpen semmisítjük meg mindazt, aminek
számunkra nincs jelentősége.
– Azért késtél, hogy ezt bemutasd nekem?
– Azért, hogy megértsd Sartre filozófiájának e lényeges elemét. Ha akarod, nevezheted
akár házi feladatnak is.
– Hogy te milyen undok tudsz lenni!
– Ha szerelmes vagy, és egész este a kedvesed telefonhívására vársz, az is előfordulhat,
„hallod”, hogy nem telefonál. Ugyanis éppen az, hogy nem telefonál, amire felfigyelsz.
Amikor egy vonatnál vársz rá, amelyből kiszáll egy sereg utas, és a kedvesed nincs köztük,
akkor ez a rengeteg ember szinte semmivé foszlik előtted. Úgy érzed, csak útban vannak,
jelentéktelenek a számodra. Esetleg egyenesen undorítónak találod őket. Hiszen rengeteg
helyet foglalnak el. Az egyetlen, amit észreveszel, hogy kedvesed nincs jelen.
– Értem.
– Simoné de Beauvoir a nemi szerepekkel kapcsolatban is alkalmazta az
egzisztencializmust. Sartre rámutatott, hogy az embernek nincs „örök természete”, amihez
visszanyúlhatna. Mi magunk teremtjük önmagunkat olyanná, amilyenek vagyunk.
– És?
– És ez a nemekről alkotott felfogásunkra is vonatkozik. Simoné de Beauvoir szerint nincs
örök „női természet”, sem pedig örök „férfitermészet”. Mégis ez a hagyományos felfogás. A
férfiakkal kapcsolatban gyakran emlegették, hogy „transzcendens”, azaz határokat túllépő a
természetük. Éppen ezért az élet értelmét és a döntést otthonukon kívül keresik. A nőkről
éppen ennek az ellentettjét szokták állítani. A nő „immanens”, önmagában lakozó természetű,
vagyis ott szeretne maradni, ahol van. Számára a család, a természet, az elérhető dolgok a
fontosak. Manapság inkább azt mondanánk, hogy a nőket foglalkoztatják inkább a „gyengéd
értékek”, mint a férfiakat.
– Tényleg így gondolta?
– Nem, nem figyeltél jól. Simoné de Beauvoir úgy vélte, hogy nincsen „női természet”
vagy „férfitermészet”. Ellenkezőleg, szerinte a nőknek és a férfiaknak egyaránt meg kellene
szabadulniuk a beléjük plántált előítéletektől és ideáktól.
– Ezzel én is egyetértek.
– Legfontosabb könyve, A második nem 1949-ben jelent meg.
– Mit jelent ez a cím?
– Beauvoir a nőkre gondolt. A mi kultúránkban a nőket tették meg „második nemmé”.
Csak a férfi lép fel szubjektumként, megismerő énként, a nő a férfi megismerésének tárgya.
Ezzel megfosztották az életével szembeni felelősségvállalástól.
– És?
– A nőknek vissza kell szerezniük ezt a felelősséget, nem szabad engedniük, hogy
270

azonosságtudatuk a férfiak függvénye legyen. Tudniillik nem pusztán arról van szó, hogy a
férfiak elnyomják a nőket, a nők önmagukat hozzák alárendelt helyzetbe azzal, hogy nem
vállalják életükért a felelősséget.
– Eszerint olyan szabadok és önállók vagyunk, hogy rendelkezhetünk magunk felett?
– Így is megfogalmazhatod. Az egzisztencializmus meghatározta a negyvenes évek
irodalmát, de hatását napjainkig érezteti. Még a színházat is megújította. Sartre regényeket és
színdarabokat is írt. Itt jegyzem még meg a francia Camus, az ír Beckett, a román Ionesco és a
lengyel Gombrowicz nevét. Rajtuk kívül azonban még számos modern szerző neve fémjelzi
azt a mozgalmat, amelyet abszurdizmusként tartunk számon. A fogalom különösen az
„abszurd színházzal” kapcsolatban vált ismertté.
– Aha.
– Érted, mit jelent az a szó, hogy „abszurd”?
– Nem valami olyasmit jelent, hogy értelmetlen, az értelemmel ellenkező?
– Pontosan. Az „abszurd színház” a „realista színház” ellenpólusaként keletkezett, azzal a
céllal, hogy a színpadon bemutassa a lét értelmetlenségét, visszajelzésre késztetve a
közönséget. Céljuk tehát nem az értelmetlenség dicsőítése. Ellenkezőleg, azzal, hogy
bemutatták és leleplezték az abszurditást – akár hétköznapi cselekvéseinkben is –, egy
igazabb élet keresésére akarták ösztönözni a publikumot.
– Folytasd!
– Az abszurd színház igen gyakran egészen triviális helyzeteket mutat be. E módszert
gyakran hiperrealistának is nevezik. Pontosan olyannak ábrázolják az embert, amilyen. De ha
a legnagyobb pontossággal színpadra viszed, hogy mi történik egy teljesen hétköznapi
reggelen egy teljesen hétköznapi otthon fürdőszobájában, akkor a közönség nevetésben fog
kitörni. A nevetést védekezésként is értelmezhetjük, védekezünk a színpadon történő
leleplezésünk ellen.
– Értem.
– Az abszurd színházban szürrealista vonásokat is felfedezhetünk. A szereplők néha
elképesztő, álomszerű helyzetekbe keverednek. Ha minden csodálkozás nélkül elfogadják a
helyzetet, akkor a közönség kényszerül arra, hogy csodálkozással fogadja a csodálkozás
hiányát. Mindez Chaplin némafilmjeire is vonatkozik. Ezekben a némafilmekben éppen az a
komikus, ahogy Chaplin a legkisebb megdöbbenés nélkül fogadja a vele történő
legelképesztőbb dolgokat. A közönség számára azonban megmarad a lehetőség, hogy igazabb
és őszintébb dolgok után kutasson.
– Néha tényleg elképesztő, hogy az emberek mi mindent szó nélkül hagynak.
– Vannak azonban dolgok, amelyektől jobb távol tartani magunkat, noha magunk sem
tudjuk, valójában mire kellene törekednünk.
– Ha ég a ház, ki kell jönnünk belőle, még ha nincs is másik ház, ahol lakhatnánk.
– Ugye? Kérsz még egy teát?
– Inkább egy kólát, ha lehet.
– Miért ne?
– Még mindig azt gondolom, hogy nem volt szép dolog elkésni.
– Nem fogok belehalni.
Alberto gyorsan visszajött egy csésze kávéval és a kólával. Sofie közben felfedezte, hogy
tetszik neki a kávéházi élet. Már egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy a többi
asztalnál folyó beszélgetés csak értelmetlen fecsegés.
Nagyot koppant a kólásüveg, ahogy Alberto letette az asztalra. A zajra többen is
felpillantottak.
– Ezzel az út végére is értünk – jelentette be a filozófus. – Azt akarod mondani, hogy a
filozófiatörténet véget ér Sartre-ral és az egzisztencializmussal?
– Nem. Az túlzás lenne. Az egzisztencializmus igen nagy jelentőségre tett szert a világon
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mindenütt. Amint láthattad, gyökerei Kierkegaardon keresztül egészen Szókratészig nyúlnak
vissza. De a XX. században felvirágoztak, mondhatni, megújultak más olyan filozófiai
irányzatok is, amelyeket már korábban megismertünk.
– Mondanál néhány példát?
– Ilyen irányzat a neotomizmus, amelybe olyan gondolatok tartoznak, amik az Aquinói
Szent Tamást követő hagyományból táplálkoznak. A másik az úgynevezett analitikus
filozófia, azaz a logikai empirizmus, amely olyan elődökre tekint vissza, mint Hume és a brit
empirikusok, de Arisztotelész logikája is hatással volt rájuk. A XX. században lesz népszerű a
neomarxizmus is, igencsak szerteágazó irányzataival. Az újdarwinizmusról már beszéltünk.
De említést tettünk a pszichoanalízis jelentőségéről is.
– Értem.
– Az utolsó irányzat, amit még fontosnak tartok megnevezni, a materializmus, amelynek
gyökerei szintén messzire nyúlnak a történelemben. Igen sok modern tudomány vezeti vissza
eredetét a preszókratikusok törekvéseiig. Még mindig nem fejeződött be a vadászat az
oszthatatlan részecske után, amely minden anyag építőköve. De még arra a kérdésre sem
tudunk egyértelműen felelni, hogy mi az anyag. A modern természettudomány – például a
magfizika vagy a biokémia – eredményei olyan lenyűgözők, hogy sok ember világnézetét
befolyásolják.
– Új és régi értékek keverednek egymással?
– Végül is igen. Hiszen azok a kérdések, amelyeket még a tanfolyam elején feltettünk,
továbbra is megválaszolatlanul maradtak. Sartre igen helyesen látta, hogy az egzisztenciális
kérdéseket nem lehet mindenki számára egyformán megválaszolni. A filozófiai kérdések
olyanok, hogy minden generáció, sőt az egyes ember is rákényszerül arra, hogy újra meg újra
feltegye.
– Kicsit szomorú erre gondolni.
– Azt hiszem, nem osztom teljes mértékben a véleményedet. Hiszen nem éppen ezeknek a
kérdéseknek a feltevésével döbbenünk rá arra, hogy élünk? Nem az történt-e, hogy amikor az
ember ilyen különös kérdésekre kereste a választ, egyben világos és végleges magyarázatot
talált egy sor más kérdésre is? A tudomány, a kutatás és a technika az ember filozofikus
hozzáállásából nőtt ki. Hát nem a lét csodálata repítette el az embert egészen a Holdig?
– Ebben igazad van.
– Amikor Armstrong lába a Holdat érte, azt mondta: „Kis lépés egy ember, de nagy ugrás
az emberiség számára.” Minden előtte élt embert magával vitt azzal, hogy magában így
összegezte, milyen érzés a Holdra lépni. Hiszen nemcsak önmagának köszönhette.
– Persze hogy nem.
– A mi korunk is számos új problémával találta magát szembe. Főként a környezeti
problémáinkra gondolok. A XX. században ezért fontos irányzattá vált az ökofilozófia.
Követői rámutattak arra, hogy a nyugati civilizáció alapvetően rossz úton jár. Fontoljuk meg,
mi az, amit Földünk még képes elviselni. Nemcsak a levegőszennyezéssel és a
környezetrombolással foglalkoznak. Megpróbálnak ennél mélyebbre ásni. Úgy vélik, a
nyugati civilizáció gondolkodásmódjával van a baj.
– Azt hiszem, igazad van.
– Az ökofilozófusok számára az a fejlődéselmélet is kérdésesnek tűnik, amelynek lényege,
hogy a fejlődés „legtetején” ott áll az ember. Az ember mint a természet ura. Ez a
gondolkodásmód életveszélyes lehet az egész élő bolygó szempontjából.
– Tudod, akárhányszor erre gondolok, elönt a méreg.
– Az ökofilozófusok bírálatukban más kultúrák, például az indiai kultúra
gondolkodásmódja felé fordultak. Igen sok időt töltöttek az úgynevezett „természeti népek”
gondolatvilágának és szokásainak kutatásával. Mindezt annak érdekében, hogy megtalálják,
amit elvesztettünk.
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– Értem.
– Az utóbbi néhány évben a tudományos világban is akadt néhány olyan ember, aki
hangsúlyozta, tudományos gondolkodásmódunkban „paradigmaváltásra”, azaz alapvető
változásra van szükség. Egyes részterületeken már eredménnyel lezajlott ez a változás.
Számos példa van olyan „alternatív” mozgalmakra, amelyek hangsúlyozzák az egységben
való gondolkodás és az új életstílus fontosságát.
– Hát ez nagyszerű.
– Azért jobb, ha nem feledkezünk meg arról sem, hogy gyakran konkoly keveredik a búza
közé. Többen úgy vélik, hogy egy tökéletesen új kor – New Age – felé haladunk. Csakhogy
nem feltétlenül jó minden, ami új, és nem kell feltétlenül megszabadulnunk minden régitől.
Többek között ezért szerettem volna, ha részt veszel ezen a filozófia-tanfolyamon. Most már
van némi történelmi alapod ahhoz, hogy tájékozódj a jelenben.
– Köszönöm, hogy így odafigyeltél rám.
– Azt hiszem, rá fogsz jönni arra, hogy sok minden, ami a „New Age” vitorlája alatt
hajózik, egyszerűen humbug. Mindaz, amit manapság „újvallásosság”, „újokkultizmus” vagy
„modem babonák” címen tartanak számon, nagymértékben befolyásolta a nyugati világ utolsó
néhány évtizedét. Valóságos nagyiparrá fejlődött. Amióta a kereszténység veszített
népszerűségéből, bővült a világnézeti piac kínálata.
– Erre is van néhány példád?
– A felsorolás olyan hosszúra nyúlna, hogy inkább bele sem kezdek. Egyébként az
embernek mindig nehezebb saját korát jellemeznie. Javaslom, hogy tegyünk egy sétát a
városban. Szeretnék neked mutatni valamit.
Sofie vállat vont.
– Nem maradhatok sokáig. Ugye nem feledkeztél meg arról, hogy holnap van a kerti
ünnepség?
– Hogy juthat eszedbe! Hiszen holnap történik meg a csoda. Már csak annyi a feladatunk,
hogy befejezzük Hilde filozófiatanfolyamát. Ennél messzebb őrnagyunk sem gondolt. Ezzel
megszűnik szigorú felügyeletünk is.
Ismét felemelte az azóta kiürült kólásüveget, és egy erőteljes mozdulattal visszatette az
asztalra.
Kiléptek az utcára. Emberek siettek té s tova, mint energikus hangyák a hangyabolyban.
Sofie azon tűnődött, mi az, amit Alberto meg akar mutatni neki.
Egy műszaki üzlet mellett haladtak el. Tévékészüléket, videót, parabolaantennát árultak, de
választékukból nem hiányzott a mobil telefon, a számítógép és a telefax sem.
Alberto a hatalmas kirakatra mutatott, majd azt mondta:
– Íme, a XX. század, Sofie. A reneszánsztól kezdve a világ robbanásszerű fejlődésnek
indult. Az európaiak felfedezőútjaikon bejárták az egész világot. Ma éppen ellentétes
folyamat zajlik. Akár visszafelé forduló robbanásnak is nevezhetjük.
– Mire gondolsz?
– Úgy vélem, a világ napjainkban egyetlen kommunikációs hálóvá zsugorodott. Még nem
is olyan régen a filozófusok napokig utaztak lóháton és kocsin, hogy megpróbáljanak jobban
tájékozódni a világban, és hogy más gondolkodókkal találkozzanak. Ma lehetünk bárhol a
világon, az összes emberi tapasztalatot begyűjthetjük egyetlen számítógép képernyőjéről.
– Csodálatos, de egyben félelmetes ezt végiggondolni.
– Újra meg újra felmerül a kérdés, vajon történelmünk a vége felé halad-e, vagy éppen egy
teljesen új kor küszöbén állunk. Többé már nemcsak egy város, egy állam polgárai vagyunk.
Életünket már egy egész bolygó civilizációjának részeként éljük.
– Igazad lehet.
– A technikai fejlődés, különösen a kommunikáció fejlődése drámaibb volt az utóbbi
harminc-negyven évben, mint az egész addig eltelt idő alatt. És lehet, hogy ez még csak a
273

kezdet…
– Ezt szeretted volna nekem megmutatni?
– Nem, az ott van a templom másik oldalán.
Éppen amikor már elindultak volna, az egyik tévéképernyőn ENSZ-katonák egy csoportja
jelent meg.
– Nézd csak! – kiáltott fel izgatottan Sofie.
A kamera egyre közelebb hozta az egyik katonát. Majdnem olyan volt a szakálla, mint
Albertónak. A katona egyszer csak felemelt egy kartonlapot. „Hamarosan otthon vagyok,
Hilde!” – állt rajta. A katona egy ideig lelkesen integetett, majd eltűnt.
– Micsoda alak! – morgott Alberto.
– Az őrnagy volt az?
– Többé nem felelek ehhez hasonló kérdésekre.
Keresztülvágtak a templom előtti parkon, és egy széles, új utcára értek ki. Alberto
zaklatottnak tűnt. Egyszer csak a túloldalon álló könyvkereskedésre mutatott. LIBRI,
díszelgett a bolt felett a felirat. Egyébként a város legnagyobb könyvesboltja volt.
– Ezt akartad mutatni nekem?
– Menjünk be.
Alberto a bolt legszélesebb falánál álló polcra mutatott. Három részből állt: NEW AGE,
ALTERNATÍV ÉLETSTÍLUS, MISZTIKA.
A polcok telis-tele csupa izgalmas könyvvel. Élet a halál után?, A spiritizmus titkai, Tarot,
Az UFO-jelenség, Gyógyítás, Az istenek visszatérnek, Már jártál itt valaha, Mi az
asztrológia? – és így tovább. Több száz könyv lehetett előttük. A polcok előtt nagy
könyvhalmok álltak.
– Ez a XX. század, Sofie. A mi korunk szentélye.
– Csak nem hiszel ilyesmiben? – álmélkodott a kislány. – Abban igazad van, hogy ennek
jelentős része csak humbug.
De éppoly kelendő, akár a pornográfia. Némelyik könyvet a maga műfajában akár
pornográfiának is tekinthetjük. A felnövekvő nemzedék itt megveheti mindazt, ami számára
jelenleg a legizgalmasabb. Csakhogy a valódi filozófia és az efféle könyvek viszonya éppen
olyan, mint az igazi szerelem és a pornográfia kapcsolata.
– Ez gonoszkodás, Alberto.
– Üljünk le a parkban.
Kimentek a könyvesboltból. A templom előtt találtak egy padot. A fák alatt galambok
sétáltak, olykor-olykor felbukkant közöttük egy-egy élelmes veréb.
– Sokféle neve van – kezdte Alberto. – Például parapszichológia, telepátia, clairvoyance,
jövőbe látás, dianetika, pszichokinézis. De ezzel még nincs vége. Folytatom, spiritizmus,
asztrológia, ufókutatás.
– Mondd csak, szerinted mindez puszta csalás?
– Azt hiszem, egy igazi filozófustól nem lenne szép, ha mindent egy kalap alá venne. De
annak lehetőségét sem zárhatom ki, hogy amit most fölvázoltam, egy nem létező tartomány
részletes térképe. Van közöttük jó néhány „képzeletszülemény”, amelyet Hume a lángokra
bízna. Sok hasonló könyvben egy fia valódi tapasztalat sincs.
– Hogyan lehetséges mégis, hogy ilyen sok könyvet írtak ebben a műfajban?
– Közönséges üzlet az egész. Arról van szó, hogy sok ember megveszi.
– És szerinted miért veszik meg az emberek?
– Természetesen a misztika utáni vágyuk nyilvánul meg ebben. Valami „mást”
szeretnének, ami kiemeli őket a hétköznapok valóságából. De hidd el, csöbörből vödörbe
esnek.
– Ezt hogy érted?
– Egy csodálatos mese részesei vagyunk, Sofie. Az orrunk előtt születik egy remekmű, a
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legteljesebb fényben! Hát nem hihetetlen az egész?
– De, persze.
– Miért is keresnénk fel egy cigányasszonyt vagy egyetemi előadótermeket, hogy
csodálatos, mindent túlszárnyaló élményben legyen részünk?
– Szerinted azok, akik ezeket a könyveket írják, összevissza hazudoznak?
– Nem. Ezt nem állítottam. De ezen a területen is működik a „darwini rendszer”.
– Mármint?
– Gondolj arra, mi minden történik az emberrel egyetlen nap alatt. De elég az is, ha egy
saját napodat gondolod végig. Gondolj arra, mit látsz, milyen élményekben van részed.
– És?
– A dolgok néha furcsa megvilágításba kerülnek. Például veszel magadnak valamit 28
koronáért. Utána megjelenik Jorunn, és visszaadja neked a 28 koronát, amit egyszer
kölcsönkért tőled. Aztán moziba mentek,és a 28-as székre szól a jegyed.
– Ez az, amit misztikus egybejátszásnak szoktak nevezni.
– Legalábbis egybejátszásnak. Az a vicces az egészben, hogy az emberek összegyűjtik
magukban az efféle egybejátszásokat. Összegyűjtik a titokzatos, megmagyarázhatatlan
élményeket. Amikor ezeket az élményeket – néhány milliárd ember életéből – könyvekben
gyűjtik össze, olyan benyomást keltenek, mintha bizonyító anyag birtokába jutottak volna. És
ez folyamatosan növekszik. De mi tudjuk, olyan lottó ez, ahol csak a nyertes számok a
láthatók.
– Ezek szerint nincsenek látnokok vagy médiumok, akiknek folyamatosan ilyen élményben
van részük?
– Dehogynem. És a csalóktól eltekintve, találhatunk egy másik magyarázatot is a
„misztikus élményekre”.
– Elmondod?
– Emlékszel még Freud tanítására a tudattalanról?
– Hányszor mondjam még el, hogy nem vagyok feledékeny?
– Már Freud felhívta a figyelmet arra, hogy gyakran sajátos médiumként lépünk fel saját
tudattalanunkkal szemben. Néha arra késztet bennünket valami, hogy olyasmit gondoljunk
vagy tegyünk, aminek okát nem igazán értjük. Ez azzal magyarázható, hogy végtelenül sok
tapasztalatot, gondolatot, élményt halmoztunk fel magunkban, többet annál, mint amennyinek
tudatában vagyunk.
– Tovább!
– Az is előfordulhat, hogy az emberek beszélnek vagy járnak álmukban. Ezt a jelenséget
„lelki automatizmusnak” nevezzük. Az emberek hipnózis során is sok mindent elárulnak
magukról. Vagy ott vannak a szürrealisták, akik „automatikus írással” alkottak. Ily módon
„médiumok” voltak saját tudatalattijuk számára.
– Erre is emlékszem.
– Századunkban nagy népszerűségnek örvendenek a spiritiszta szeánszok, amelyek során
egy médium képes kapcsolatba kerülni egy halott szellemével. A médium a halott szellemével
folytatott beszélgetés során, vagy automatikus írás révén képes akár olyan emberrel is
kapcsolatba lépni, aki sok száz évvel ezelőtt halt meg. Ezt egyrészt a halál utáni élet, másrészt
annak bizonyítékaként is tekintik, hogy egy embernek több élete is lehet.
– Értem.
– Nem mondom, hogy minden médium csaló. Sok közöttük a jóhiszemű ember. Tényleg
médiumok, csakhogy a saját tudattalanjuk médiumai. Igen sok kísérletet folytattak már
médiumokkal, amikor is a transzállapot során kiderült, hogy számos olyan készségnek és
képességnek vannak birtokában, amelyek önmaguk és mások számára is érthetetlennek
tűntek. Egyikük például, bár nem tudott héberül, mégis ezen a nyelven közvetített üzenetet.
Ezek szerint élnie kellett korábban is. Vagy kapcsolatba került egy szellemmel.
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– Te mit hiszel?
– Kiderült, hogy zsidó dadája volt gyermekkorában.
– Hát, ez aztán…
– Ugye csalódtál? Ennek ellenére elképesztő, hogy egyes emberek így képesek
tudattalanjukban elraktározni korábbi élményeiket.
– Igazad van.
– Igen sok hétköznapi furcsaság megmagyarázható Freud tudattalanról szóló tanításának
segítségével. Például, ha felhív az a barátom, akit már régóta nem láttam, és én magam éppen
akkor kezdtem keresgélni a telefonszámát… .
– Borzongok.
– Pedig egyszerű magyarázatot találhatunk erre is Például a rádióban mindketten
meghallottuk azt a dallamot, amit akkor hallottunk, amikor legutóbb együtt voltunk.
Csakhogy az összefüggés rejtve van.
– Vagy humbug… vagy a lottóeffektus… vagy a tudattalan?
– Mindenesetre tanácsos némi szkepszissel közeledni ezekhez a könyvespolcokhoz.
Különösen egy filozófus számára. Angliában külön egyesületük van a szkeptikusoknak. Jó
néhány éve van már, hogy pénzjutalmat kínáltak fel annak, aki meg tudja őket győzni
bármilyen természetfeletti dolog létezéséről. Nem vágytak nagy csodára, még egy aprócska
gondolatátvitellel is megelégedtek volna. Eddig senki nem jelentkezett náluk.
– Értem.
– Azt se feledjük, hogy mi, emberek sok mindent nem értünk meg. Lehet, hogy még nem
ismerünk minden természeti törvényt. A múlt században igen sokan boszorkányságnak
tekintették a mágnesességet és az elektromosságot is. Biztos vagyok benne, hogy a dédanyám
szeme is kikerekedett volna, ha tévékészülékről vagy számítógépről kezdek beszélni neki.
– De a természetfeletti dolgokban nem hiszel, ugye?
– Erről már beszéltünk egyszer. Őszintén szólva, már a „természetfeletti” elnevezést is elég
furcsának találom. Szerintem „alatt” és „fölött” nélkül, csak egy természet van, de az épp
eléggé csodálatos.
– És a titokzatos dolgok, amelyekről ezek a könyvek írnak?
– Minden igazi filozófusnak nyitva kell tartania a szemét. Bár még soha nem láttunk fehér
hollót, mégsem hagyhatunk fel soha a kutatásával. Egy nap talán még az olyan szkeptikusnak
is, mint én, el kell majd ismernie egy olyan jelenség létezését, amelyben nem hitt azelőtt. Ha
nem hagynám meg magamnak ezt a lehetőséget, dogmatikus lennék. És akkor nem lennék
igazi filozófus sem.
Alberto és Sofie csendben üldögélt a padon. A galambok a nyakukat nyújtogatták, és
turbékoltak, majd fölrebbentek, ha egy kerékpár ment el mellettük, vagy hirtelen mozgást
észleltek.
– Haza kell mennem, hogy előkészítsem az ünnepséget – mondta végül Sofie.
– Mielőtt elbúcsúznánk, mutatok neked egy ilyen fehér hollót. Ugyanis közelebb van
hozzánk, mint hinnénk.
Alberto felállt, és jelezte Sofie-nak, hogy visszamennek a könyvesboltba.
Ezúttal elhaladtak a természetfeletti jelenségekkel foglalkozó könyvek polca mellett.
Alberto megállt egy teljesen egyszerű polc mellett, amely eldugva, a bolt mélyén állt. Fölötte
aprócska tábla hirdette, mi található rajta: FILOZÓFIA.
Alberto rámutatott az egyik könyvre. A kislány összerezzent, amint a címét elolvasta:
SOFIE VILÁGA.
– Megvegyem neked?
– Hát, egy kicsit félek…
Nem sokkal később Sofie hazafelé baktatott, egyik kezében a könyvvel, a másikban egy
zacskóval, amelybe belerakta mindazt, amit a kerti ünnepségre vásárolt.
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A kerti ünnepség
…egy fehér holló…
Hilde úgy érezte, mintha odaszögezték volna az ágyhoz. Két karja remegett az irattartó
súlya alatt. Már majdnem tizenegy óra volt. Több mint két órája fekszik itt, és olvas. Olykor
felpillantott olvasmányából, és hangosan elnevette magát, néha az oldalára fordult, hogy
pihenjen egy kicsit. Örült, hogy egyedül lehet a házban.
Mi mindenről olvasott ez alatt a két óra alatt! Az egész azzal kezdődött, hogy Sofie-nak el
kellett terelnie az őrnagy figyelmét, amikor hazafelé tartott az erdei házból. A kislány végül
fölmászott egy fára, majd megérkezett mentőangyala, Márton lúd, egyenesen Libanonból.
Bár már nagyon régen történt, Hilde nem felejtette el, hogy édesapja felolvasta neki a Nils
Holgersson csodálatos utazását. Akkoriban volt egy titkos nyelvük is, amelyet a könyv
alapján alkottak meg. És apja most megint felelevenítette a ludat.
Utána következett Sofie, mint magányos kávéházi vendég. Hildét nagyon lekötötte, amit
Sartre-ról és az egzisztencializmusról olvasott. Albertónak majdnem sikerült őt megtérítenie;
persze nem ez lett volna az első alkalom, amióta a történetet olvassa.
Hilde egy évvel ezelőtt vett egy asztrológiáról szóló könyvet. Pár hét múlva meg
hazaállított egy csomag TAROT-kártyával. Később pedig megvett egy spiritiszta könyvet.
Édesapja minden egyes alkalommal elmarasztalóan szólt kritikai érzéke hiányáról és a
babonáról. De csak most érkezett el igazán a bosszú órája. Alaposan visszavágott. Hilde most
már biztos volt abban, hogy apja fel akarja vértezni az efféle „támadások” ellen. Végül egy
tévéképernyőről integetett neki, egy műszaki bolt kirakatából. Ezt igazán megspórolhatta
volna magának…
Leginkább a fekete hajú kislányon csodálkozott.
Ki vagy te, Sofie? Honnan jössz? És miért avatkoztál bele az életembe?
És a végén Sofie kapott egy magáról szóló könyvet. Vajon ez ugyanaz, amit most ő a
kezében tart? Hiszen az övé csak egy irattartó. De hogy lehet az, hogy talál egy róla szóló
könyvet a róla szóló könyvben? Mi lesz, ha Sofie olvasni kezdi ezt a könyvet?
És most mi következik? Mi következhet még?
Hilde ujja hegyével érezte, hogy már csak néhány oldal van hátra.
Sofie összefutott a buszon az édesanyjával. Te jó ég! Mit szól majd, ha meglátja kezében a
könyvet?
Megpróbálta belegyömöszölni a szatyorba, az ünnepre vásárolt szerpentinek és léggömbök
mellé, de sehogy sem sikerült.
– Szia, Sofie! Micsoda kellemes meglepetés! Nem hittem volna, hogy ugyanazzal a busszal
megyünk haza.
– Szia…
– Könyvet vettél?
– Hát, nem éppen…
– „Sofie világa”. Milyen különös.
Sofie sejtette, hogy nincs lehetősége mellébeszélésre.
– Albertótól kaptam.
– Hát persze. Mint már mondtam, nagyon örülök annak, hogy holnap végre találkozom
vele. Megnézhetem?
– Lennél olyan kedves, és megvárnád, amíg hazaérünk? Hiszen ez az én könyvem, anyu!
– Nos, igen. A te könyved. Csak szeretnék belelapozni. Aha… „Sofie Amundsen hazafelé
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tartott az iskolából. Egy darabon még együtt mentek Jorunnel. A robotokról beszélgettek…”
– Tényleg ez van benne?
– Igen, Sofie, ez. Egy bizonyos Albert Knag írta. Első könyves író lehet. Mondd csak, hogy
is hívják a te Albertódat?
– Knox.
– Nos, Sofie, ez a csodálatos ember írt rólad egy könyvet. Csak álnéven jelentette meg.
– Ez nem ő, mama. Jobb, ha feladod. Egyébként sem értesz semmit.
– Bizony, nem sokat értek az egészből. Holnap van a kerti ünnepség, Sofie. Remélem,
utána megint minden a régi lesz.
– Albert Knag egy teljesen más valóságban él. Éppen ezért fehér holló ez a könyv.
– Na most már elég! Ha jól emlékszem, eddig egy fehér nyulat emlegettél.
– Hagyd abba!
Ezzel anya és leánya között megszakadt a beszélgetés, mivel le kellett szállniuk a buszról,
még a Lóhere utca elején. A buszmegállóban felvonulókkal találkoztak.
– Uramisten! – kiáltott fel Helene Amundsen. – Azt hittem, legalább itt nyugta lehet az
embernek a tüntetőktől.
Tíz-tizenkét ember lehetett a menetben. Kezükben táblát tartottak.
„AZ ŐRNAGY HAMAROSAN MEGÉRKEZIK”, „JÓ ÉTVÁGYAT A SZENT IVÁNNAPI VACSORÁHOZ”, „TÖBB HATALMAT AZ ENSZ-NEK”. Sofie már-már
megsajnálta édesanyját.
– Ne is törődj vele – mondta neki.
– Nagyon különös tüntetés volt ez, Sofie. Szinte abszurd.
– Bagatell.
– A világ egyre gyorsabban változik. Néha már semmin nem csodálkozom.
– Legalább azon kellene csodálkoznod, hogy nem csodálkozol.
– Egyáltalán nem. Végül is nem voltak erőszakosak. Azért remélem, hogy a
rózsabokrainkat nem taposták le. Nem valami jó ötlet kertben tüntetést szervezni. Gyere,
siessünk haza.
– Ez egy filozófiai tüntetés volt, anya. Igazi filozófusok nem taposnak le rózsabokrokat.
– Tudod, mit, Sofie? Egyre kevésbé hiszek abban, hogy még léteznek igazi filozófusok.
Manapság minden olyan mű…
A délután és az este készülődéssel telt el. Másnap délelőtt folytatták a terítéssel és a kert
díszítésével. Abban már Jorunn is segített. Közben nagyokat sóhajtott.
– Anya és apa a többiekkel együtt jön. És ez a te bűnöd, Sofie.
Félórával a vendégek érkezése előtt mindennel elkészültek. A kerti fákra szerpentint
dobáltak, és lampionokat aggattak. A pinceablakból hosszabbítózsinór lógott ki. A kertkaput
és a házhoz vezető út fáit, sőt még a ház homlokzatát is léggömbökkel díszítették. Sofie és
Jorunn egész délután fújta egyiket a másik után.
Az asztal megterítve, rajta sült csirke, salátástálak, zsömle és fonott kalács. A konyhában
pedig egy tál fánk, tejszínes-marcipános torta, diós karikák, csokoládétorta és egy hatalmas,
összesen huszonnégy, egyre kisebb gyűrűkből összerakott mandulás kalács, amelynek a
tetejére egy konfirmációs ruhába öltözött kislány marcipánfigurája került. Sofie édesanyja
állította, hogy a kalács tetejére tehetett volna akár egy nem konfirmáló tizenöt éves
marcipánleányt is, de Sofie biztos volt benne, hogy az egész azért alakult így, mert ő még nem
volt biztos benne, akar-e konfirmálni vagy sem. Édesanyja számára a manduláskarika-kalács
testesítette meg magát a konfirmációt.
– Hát, azt hiszem, megadtuk a módját, igazán nem garasoskodtunk – mondogatta a
vendégek érkezése előtti félórában.
Hamarosan megérkeztek a vendégek is. Először három lány az osztályból. Vékony blúzt,
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kardigánt és hosszú szoknyát viseltek. Szemükről nem hiányzott a smink sem. Később
megjött Jörgen és Lasse. Hanyag járásukban szégyenlősség és fiús arrogancia keveredett.
– Gratulálunk!
– Hát, felnőtt lettél te is.
Sofie figyelmét nem kerülte el, hogy Jorunn és Jörgen lopva egymásra pillantott. Volt
valami a levegőben. Hiszen Szent Iván éjszakája közeledett.
Mindenki hozott valami ajándékot, és mivel a vendégeket filozófiai kerti ünnepségre
hívták, többnyire mindenki utánanézett, mi is az a filozófia. Bár nem mindenkinek sikerült
szert tennie filozófiai ajándékra, annyira azért megerőltették magukat, hogy filozofikus
gondolataikat ráírják a meghívóra. Sofie mindenesetre kapott egy filozófiai kisszótárt és egy
kapcsos könyvet, amelynek ez állt a borítóján: FILOZÓFIAI GONDOLATAIM.
Az érkező vendégeket Sofie édesanyja almaborral kínálta, amit hosszú fehérboros
poharakban szolgált fel.
– Üdvözlöm… Mi a neve a fiatalembernek?… Veled még nem találkoztam eddig…
Milyen kedves, hogy eljöttél, Cecilie.
Amikor a fiatalok már jókedvűen sétálgattak a kertben a gyümölcsfák alatt, kezükben a
fehérboros poharakkal, megállt Jorunn szüleinek fehér Mercedesé a kertkapu előtt. A
gazdasági tanácsos jól szabott szürke öltönyt viselt. Felesége piros nadrágkosztümben
pompázott, amelyet sötétpiros flitter díszített. Sofie meg mert volna esküdni rá, hogy először
vett magának a játékboltban egy ugyanilyen nadrágkosztümös Barbie babát, majd elküldte
egy szabóhoz azzal az üzenettel, hogy hajszálpontosan ilyet készítsen az ő méretére. Vagy egy
másik lehetőség szerint a gazdasági tanácsos vett magának egy Barbie babát, majd elküldte
egy varázslóhoz, azzal az üzenettel, hogy hús-vér asszonyt formáljon belőle. Bár ez azért
mégiscsak annyira valószínűtlennek tűnt, hogy Sofie azonnal elvetette.
Kiszálltak a Mercedesből, és beléptek a kertbe, ahol az ifjak szeme kikerekedett a
csodálkozástól. Az Ingebrigtsen család nevében a gazdasági tanácsos nyújtotta át a hosszú és
keskeny formájú ajándékot. Sofie-nak szörnyű gyanúja támadt, amint megtapogatta az
ajándékot. Semmi kétség nem fért hozzá, hogy egy Barbie baba rejtőzik a papír alatt. Jorunn
megdöbbenve bámulta szüleit.
– Ti teljesen megőrültetek? Sofie már nem játszik babákkal!
Ezt hallva odasietett Ingebrigtsen asszony. A flitterek csak úgy csörögtek a
nadrágkosztümön.
– Majd díszként használja, kedvesem.
– Mindenesetre köszönöm – próbálta Sofie elsimítani a kellemetlen helyzetet. – Most aztán
kezdhetek takarékoskodni.
A vendégek már ott cirkáltak az asztal körül.
– Már csak Albertóra várunk – mondta édesanyja. Hangja könnyeden csengett, mintha
ezzel próbálná palástolni aggodalmát. A „különleges” vendéggel kapcsolatos hírek már
elterjedtek vendégeik között.
– Ha megígérte, hogy jön, akkor eljön.
– De nem ülhetnénk le addig, amíg megérkezik?
– Dehogynem.
Helene Amundsen kijelölte vendégei helyét az asztal mellett. Ügyelt arra, hogy üresen
tartson egy széket Sofie és maga között. Mondott néhány szót a tálalással kapcsolatban, majd
az időjárásról, végül arról, hogy Sofie most már felnőtt nő.
Úgy félórája ülhettek az asztalnál, amikor egy kecskeszakállas, svájcisapkás, középkorú
férfi a Lóhere utca 3. felé „közeledett. Kezében tizenöt vörös rózsából kötött csokor.
– Alberto! – kiáltott fel Sofie, amikor a férfi belépett a kapun.
A kislány felállt, és elébe sietett. A nyakába ugrott, majd átvette a csokrot. Alberto azzal
hálálta meg a szívélyes fogadtatást, hogy kotorászni kezdett a zakója zsebében. Végre
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előhalászott két jókora petárdát, meggyújtotta, és a levegőbe dobta. Az asztalhoz közeledve
meggyújtott egy csillagszórót, és a mandulás kalács tetejébe tűzte. Csak ezután foglalt helyet
Sofie és az édesanyja között.
– Örülök, hogy itt lehetek – mondta Alberto.
A vendégek egészen odavoltak. Ingebrigtsen asszony sokatmondó pillantást küldött férje
felé. Sofie édesanyja pedig annyira megkönnyebbült attól, hogy végre személyesen is
megismerheti a filozófust, hogy úgy tűnt, megbocsátja neki, bármi következzen is ezután. Az
ünnepelt pedig alig tudta visszatartani nevetését, ami egy ideje ott csiklandozta a gyomra
tájékát.
Helene Amundsen megkocogtatta a poharát.
– Örömmel üdvözöljük Alberto Knoxot filozófiai kerti ünnepségünkön. Szeretnék
mindenkit biztosítani, hogy Alberto nem az új szeretőm. Bár a férjem többnyire távol van
otthonunktól, momentán nincs új szeretőm. Ezzel szemben ez a csodálatos férfiú Sofie
filozófiatanára. Így hát máshoz is ért, nemcsak a petárdagyújtogatáshoz. Például képes arra,
hogy élő nyulat húzzon elő egy fekete cilinderből, vagy fehér hollót mondtál, Sofie?
– Köszönöm, köszönöm – mondta Alberto, és helyet foglalt.
– Szkól! – emelte fel kólával teletöltött vörösboros poharát Sofie, mire az egész társaság
követte példáját.
Egy ideig a sült csirkére és a salátástálakra összpontosították figyelmüket. Jorunn hirtelen
felállt a helyéről, és határozott léptekkel Jörgen felé indult, majd erőteljesen szájon csókolta.
A fiú megpróbálta a lány felsőtestét az asztal felé húzni, hogy jobban hozzáférjen a
viszonzáskor.
– Menten elájulok – hápogott Ingebrigtsen asszony.
– Jaj, gyerekek, csak ne az asztalon – jegyezte meg rezignáltan Amundsen asszony.
– Miért ne? – kérdezte Alberto feléje fordulva.
– Igazán furcsa dolgokat kérdez.
– Egy igazi filozófustól nem furcsa, ha kérdéseket tesz fel. Azok a fiúk, akiket senki nem
csókolt meg, elkezdték a tetőre dobálni a csirkecsontokat. Sofie édesanyja ezt sem hagyhatta
szó nélkül.
– Azonnal hagyjátok abba. Nem hinném, hogy sok jó sül ki abból, ha eltömik az
ereszcsatornát.
– Igazán sajnáljuk – mondta az egyik fiú, s a kerítésen át folytatta a csontok dobálását.
– Azt hiszem, itt az ideje, hogy összeszedjük a tányérokat, és kihozzuk a süteményt – vélte
Amundsen asszony. – Ki kér kávét?
Ingebrigtsenék, Alberto és még néhány vendég tette fel a kezét.
– Sofie, Jorunn, segítenétek nekem?…
A konyhába menet Sofie-nak maradt annyi ideje, hogy kifaggassa Jorunnt.
– Miért csókoltad meg?
– Megláttam a száját, és olthatatlan vágy ébredt bennem. Olyan ellenállhatatlan.
– És milyen volt?
– Kicsit más, mint ahogy elképzeltem, de…
– Szóval ez volt az első alkalom?
– De nem az utolsó.
A kávé és a sütemény pár perc múlva már az asztalon állt. Alberto petárdákat osztogatott a
fiúknak, ám Sofie édesanyja jelezte, hogy ismét mondana néhány szót.
– Nem akarok hosszú beszédet tartani – fogott bele. – De csak egy lányom van, és
pontosan egy héttel ezelőtt töltötte be a tizenötöt. Amint látjátok, igyekeztünk megadni a
módját. A mandulás kalács összesen huszonnégy karikából áll, így mindenkinek jut belőle
legalább egy darab. Sőt, az elsőként szedők nyugodtan vegyenek maguknak mindjárt kettőt.
Hiszen lefelé haladva a gyűrűk egyre nagyobbak lesznek, akárcsak az évgyűrűk. Olyan ez,
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mint az élet. Amikor Sofie kisbaba volt, ide-oda tipegett, szerény kis köröket írva le a
szobában. Ám ahogy múltak az évek, a körök egyre nagyobbak lettek. Ma már egészen az
óvárosig érnek. Sőt, édesapja révén, aki sokat utazik, ezek a körök az egész világot körbeérik.
Gratulálunk tizenötödik születésnapod alkalmából, Sofie!
– Varázslatos! – szipogott Ingebrigtsen asszony.
Sofie nem tudta eldönteni, hogy a Barbie baba édesanyjára, a beszédre, a mandulás
kalácsra vagy éppen őrá gondol.
A meghívottak lelkesen tapsoltak, az egyik fiú feldobott egy petárdát a körtefa irányába.
Jorunn is fölállt, és megpróbálta kihalászni Jörgent az asztal mellől. A fiú nem ellenkezett.
Lefeküdtek a fűbe, és folytatták a csókolózást, majd begurultak az egyik ribizlibokor alá.
– Manapság a lányok a kezdeményezők – jegyezte meg a gazdasági tanácsos.
Ezzel ő is odament a ribizlibokorhoz, hogy közelebbről tanulmányozza a jelenetet. Ennek
az lett az eredménye, hogy a társaság maradék része is követte. Csak Sofie és Alberto maradt
a helyén. A vendégek félkörbe álltak Jorunn és Jörgen körül, akik túljutva az első ártatlan
csókon, vad ölelkezésbe kezdtek.
– Úgy látom, már nem lehet megállítani őket – mondta Ingebrigtsen asszony, alig leplezett
büszkeséggel.
– Igen. Így száll a csók szájrul szájra – jegyezte meg a férje, majd körülnézett, remélve,
hogy választékosságáért learathatja a megérdemelt elismerést. Amikor többen csak némán
rábólintottak, folytatta. – Itt mi már tehetetlenek vagyunk.
Sofie észrevette, hogy Jörgen kezdi kigombolni Jorunn fehér blúzát, amelyen már
egyébként is zöld fűfoltok éktelenkedtek. A lány ujjai pedig a fiú övével játszottak.
– Csak meg ne fázzanak – aggodalmaskodott Ingebrigtsen asszony.
Sofie kétségbeesetten nézett Albertóra.
– Sokkal gyorsabban történik, mint gondoltam – mormogta a filozófus. – El kell tűnnünk
innen, amilyen hamar csak lehet. De előbb mondok egy rövid beszédet.
Sofie tapsolni kezdett.
– Gyertek vissza, és üljetek le, kérlek! Alberto mondani szeretne valamit.
Jorunn és Jörgen kivételével valamennyien visszatértek az asztalhoz.
– Valóban beszédet kíván tartani? – kérdezte Helene Amundsen. – Hát ez igazán aranyos.
– Köszönöm a figyelmet.
– Tudom, mennyire szeret kirándulni! Az ember könnyebben megőrzi a kondiját.
Különösen kellemes a séta, ha kutyával megy az ember. Ugye Hermésznek hívják?
Alberto felállt, és megkocogtatta kávéscsészéjét.
– Kedves Sofie – kezdte. – Nem feledkeztem meg arról, hogy egy filozófiai kerti ünnepség
vendége vagyok. Ennek megfelelő beszédet fogok tartani.
Már az elején taps szakította félbe a beszédet.
– Ebben a szétszórt társaságban, azt hiszem, elkel egy csöppnyi értelem is. De azért ne
feledkezzünk meg arról sem, hogy felköszöntsük tizenöt esztendős ünnepeltünket.
Még be sem fejezte a mondatot, amikor közeledő repülőgép zaja ütötte meg a fülüket a
levegőből. Hamarosan a gép is feltűnt, és alacsonyan átszállt a kert felett. A repülő hosszú
szalagot húzott maga után, amelyen az állt: „Gratulálunk 15. születésnapod alkalmából!”
A repülőgép távozását tapsvihar követte.
– Láthatjátok! – kiáltott fel lelkesen Amundsen asszony –, ez a férfi többet is tud, mint
petárdákat durrogtatni.
– Köszönöm, de ez igazán semmiség volt. Sofie és én az utóbbi néhány hétben komoly
filozófiai vizsgálódást folytattunk. Itt és most szeretnénk megismertetni önökkel is, milyen
eredményre jutottunk. Valójában létünk legbensőbb titkáról szeretnénk fellebbenteni a fátylat.
Hirtelen csend ereszkedett a kertre. Még a madarak csivitelését is hallani lehetett. És némi
motoszkálást a ribizlibokrok felől.
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– Folytasd! – kérte Sofie.
– A legfrissebb filozófiai vizsgálatok alapján – amelyeket a görög filozófusoknál kezdtünk,
és napjainknál hagytuk abba – rájöttünk, hogy egy őrnagy tudatában éljük életünket.
Őrnagyunk jelenleg ENSZ-megfigyelő Libanonban, de írt rólunk egy könyvet leányának, aki
Lillesandban lakik. Hilde Möller Knagnak hívják, és pontosan akkor töltötte be a tizenötöt,
amikor Sofie. A rólunk szóló könyv az éjjeliszekrényén feküdt, amikor június 15-én reggel
felébredt. Valójában egy vastag irattartóról van szó. Hilde a mutatóujjával már csak
tízegynéhány hátralevő lap szélét tudja kitapintani.
A társaság tagjai ideges pillantásokat váltottak egymással.
– Létünk tehát nem több és nem kevesebb, mint születésnapi szórakozás Hilde Möller
Knag számára. Mert valamennyien annak a történetnek a keretét alkotjuk, amelyet az őrnagy
küldött a leányának szánt filozófiai okítás köré. Ebből az következik, hogy a kapu előtt
várakozó fehér Mercedes egy lyukas garast sem ér. Vagyis nem ér többet azoknál a fehér
Mercedeseknél, amelyek ott köröznek egy szerencsétlen ENSZ-őrnagy képzeletében, amikor
éppen egy pálmafa árnyékába húzódik, hogy megóvja magát a napszúrástól. Ugyanis
Libanonban nagy a hőség, kedves barátaim.
– Badarság! – tört ki a gazdasági tanácsos. – Tiszta képtelenség!
– Természetesen szólásszabadság van – folytatta Alberto zavartalanul. – Ám ez semmit
nem változtat azon, hogy ez a kerti ünnepség tiszta képtelenség. Az egyetlen dolog, aminek itt
értelme van, az én beszédem.
A gazdasági tanácsos ezt nem hagyhatta szó nélkül.
– Az ember igyekszik legjobb képességei szerint végezni a dolgát. Igyekszik minden
oldalról bebiztosítani magát. És akkor idejön egy ilyen munkakerülő, és filozófiai csűréscsavarásával megpróbál mindent lerombolni.
Alberto egyetértőleg bólintott.
– Bizony, az efféle filozófiai „csűrés-csavarással” szemben nem lehet védekezni. Ugyanis
rosszabb dolog történik most, kedves gazdasági tanácsos úr, mint egy természeti katasztrófa.
És remélem, uram, tisztában van azzal, hogy ez ellen nem létezik biztosítás.
– Szó sincs itt semmiféle természeti katasztrófáról.
– Bizony, nincs. Csupán egzisztenciális katasztrófáról. Esetleg vessen egy pillantást a
ribizlibokrok közé, akkor talán megérti, mire gondolok. Az ember ugyanis nem biztosíthatja
be magát egész léte összeomlása ellen. Mint ahogy nem biztosíthatja be magát az ellen sem,
hogy a Nap fénye kialudhat.
– Nyugodjunk ebbe bele? – kérdezte Jorunn édesapja a feleségétől.
Az asszony a fejét csóválta, akárcsak Sofie édesanyja.
– Szomorú dolgokról hallottunk – mondta végül Amundsen asszony. – Pedig igazán
megadtuk a módját.
A fiatalok még mindig Albertót bámulták. Ismét beigazolódni látszott, hogy sokkal
nyitottabbak az új gondolatokra, mint azok, akik már jó néhány évet maguk mögött tudhatnak.
– Szeretnénk, ha folytatná – jegyezte meg az egyik szőke, göndör hajú, szemüveges fiú.
– Igazán köszönöm, de lényegében már mindent elmondtam. Szerintem most, megtudván,
hogy csupán árnyképek vagyunk egy másik ember réveteg tudatában, a legbölcsebb dolog,
amit tehetünk, a hallgatás. A fiataloknak azért felhívom a figyelmét a filozófia
tanulmányozásának hasznára. Ugyanis segíthet környezetünkkel szemben a kritikai szemlélet
kialakításában. És az sem árt, ha az ember felülbírálja a felnőtt generáció értékeit. Pontosan a
kritikai gondolkodásmód az, amire igyekeztem Sofie-t is megtanítani. Hegel ezt nevezte
negatív gondolkodásnak.
A gazdasági tanácsos még mindig álldogált, és ujjaival folyamatosan dobolt az asztalon.
– Ez az agitátor megpróbálja lerombolni mindazt, amit az iskola, az egyház és mi magunk
igyekeztünk a felnövekvő nemzedékbe plántálni. Hiszen előttük még ott áll a jövő, ezenkívül
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pedig megöröklik összes tulajdonunkat. Ha nem távolítják el innen azonnal, kénytelen leszek
felhívni a család ügyvédjét. Jobb, ha tisztába kerül azzal, ami itt történik.
– Higgye el, uram, tökéletesen mindegy, mit mond, mert becses személye álomkép csupán.
Sofie és én egyébként is elhagyni készültünk a társaságot. A filozófia-tanfolyam ugyanis nem
tisztán szellemi kísérlet volt. Gyakorlati oldalát bizonyítandó, hamarosan lelépünk innen.
Ezzel becsapjuk az őrnagy tudatát is.
Helene Amundsen megragadta lánya karját.
– Csak nem akarsz elmenni tőlem, Sofie?
Sofie egyik karjával átölelte anyját. Aztán Albertóra pillantott.
– Anya olyan szomorú lesz…
– Ez nagy butaság, Sofie. Nem feledkezhetsz meg egyszeriben arról, amit tanultál. Éppen
ebből a csapdából kell szabadulnunk. Édesanyád éppen olyan kedves, aranyos asszony, mint
ahogy Piroska nagymamájának szánt kosara is tele volt mindenféle finomsággal. Nem lesz
szomorúbb annál, mint amennyi benzinre az előbb feltűnt repülőgépnek szüksége volt ahhoz,
hogy végrehajtsa a születésnapi köszöntéses manővert.
– Azt hiszem, értem, mire gondolsz – vallotta be Sofie, és édesanyjához fordult. – Éppen
ezért kell engedelmeskednem neki, anya. Egy nap különben is elmentem volna innen.
– Hiányozni fogsz nekem – mondta édesanyja. – De ha van értelme, hát csak menj.
Megígérem, hogy ellátom Govindát. Egy vagy két salátalevelet szokott enni naponta?
Alberto az asszony vállára tette a kezét.
– Sem te, sem a többiek nem hiányolnak majd minket. És ennek az a magyarázata, hogy
nem léteztek. Így nincsenek meg az érzékszerveitek sem ahhoz, hogy hiányoljatok bennünket.
– Ennél nagyobb megaláztatást el sem tudok képzelni – nyafogta Ingebrigtsen asszony.
A gazdasági tanácsos helyeslően rábólintott.
– Beperelhetjük rágalmazásért. Meglátod, még az is kiderül róla, hogy kommunista.
Mindent el akar venni tőlünk, aminek eddig örültünk. A gazember! Tisztességtelen
hazudozó…
Alberto és a gazdasági tanácsos leült. Az utóbbinak lángolt az arca a méregtől. Jorunn és
Jörgen is megjelent, és visszaültek az asztalhoz. Jorunn szőke hajába sár és fűcsomók
tapadtak.
– Anya, azt hiszem, gyerekem lesz – közölte komolyan.
– De legalább addig várj vele, amíg hazaérünk.
– Igen, húzza ki addig. De ha még ma este keresztelő lesz, arról már neki kell gondoskodni
– jegyezte meg a gazdasági tanácsos.
Alberto Sofie-ra nézett.
– Itt az idő.
– Nem hoznál nekünk még egy kis kávét, mielőtt elutazol? – kérdezte a lány anyja.
Sofie fogta a termoszt, és bevitte a konyhába. Bekapcsolta a kávéfőzőt. Amíg elkészült a
kávé, megetette a madarakat és az aranyhalakat. Még maradt annyi ideje, hogy Govindát is
meglepje egy salátalevéllel a fürdőszobában. Sirkánt nem látta sehol, de a biztonság kedvéért
felbontott egy doboz macskaeledelt, és teletöltötte vele a kandúr öblös tányérját, majd kitette a
lépcsőfeljáróra. Érezte, hogy könnybe lábad a szeme.
Amikor visszatért a kávéval, a kerti ünnepség sokkal inkább gyerekzsúrra, mint tizenötödik
születésnapi ünnepségre emlékeztetett. A kólásüvegeket feldöntötték az asztalon, az abrosz
maszatos volt a csokoládétorta maradványaitól, a salátástálak pedig a földön hevertek. Éppen
amikor Sofie odaért az asztalhoz, az egyik fiú petárdát helyezett a tejszínes-marcipános torta
közepébe. Miután felrobbant, tortamáz borította be az asztalt és a vendégsereget. Különösen
Ingebrigtsen asszony piros nadrágkosztümjén mutatott rosszul.
Az egészben az volt a legfurcsább, hogy mindenki, még Ingebrigtsenné is a legnagyobb
lelki nyugalommal fogadta a történteket. Jorunn felemelt egy szelet csokoládétortát, és
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szétmázolta Jörgen arcán, utána pedig lenyalta róla.
Sofie édesanyja és Alberto, a többiektől félrehúzódva, a hintán üldögélt. Amikor meglátták
a kislányt, integetni kezdtek neki.
– Végre négyszemközt beszélhettetek egymással.
– Igazad volt – mondta ünnepélyesen az anyja. – Alberto nagyszerű ember. Most már
tökéletesen bízom benne.
Sofie leült közéjük.
Két fiúnak sikerült felmásznia a tetőre. Az egyik lány körbejárt a kertben, és egy hajtűvel
kipukkasztotta a léggömböket. Egy ismeretlen érkezett motorbiciklin, amelynek
csomagtartóján egy sörös- és pálinkásüvegekkel teli láda volt. Néhányan elébe mentek, hogy
felajánlják segítségüket.
Ezt látva a gazdasági tanácsos is felállt az asztaltól. Tapsolt, és elkiáltotta magát:
– Játszunk egyet, gyerekek?
Megragadott egy sörösüveget, kiitta, majd lerakta a fűre. Utána odament az asztalhoz, és
kihúzta a mandulás kalács legalsó gyűrűit. Bemutatta a vendégeknek, hogyan kell rádobálni
az üvegre a süteménykarikákat.
– Görcsös rángatózás – jegyezte meg Alberto. – Mennünk kell, mielőtt az őrnagy végleg
pontot tesz a történet végére, és Hilde becsukja az irattartót.
– Szegény anyukám, egyedül kell rendet tenned.
– Ne is törődj vele, Sofie. Hiszen számodra itt már minden véget ért. Én leszek a
legboldogabb, ha Alberto jobb életet tud biztosítani a számodra. Mintha említetted volna,
hogy van egy fehér lova is.
Sofie pillantása a kertre tévedt, amely a felismerhetetlenségig megváltozott. Mindent
beborított a csirkecsont és a sok üres üveg. A fűben széttaposott fánkdarabok és léggömbök
éktelenkedtek.
– Ez volt valaha az én kis Édenkertem – sóhajtott fel.
– És most kiűzetsz belőle – nézett rá Alberto.
Az egyik fiú beült a fehér Mercedesbe. Beindította a motort, keresztültört a kertkapun,
felhajtott a kerti ösvényre, majd be a kertbe.
Sofie erős szorítást érzett a karján. Valami a bozótos felé húzta. Egyszer csak meghallotta
Alberto hangját.
– Most!
Ezzel egyidejűleg a fehér Mercedes nekiment egy almafának. Az almák nagyot koppantak
az autó tetején.
– Ez azért már túlzás! – berzenkedett a gazdasági tanácsos. – Kártérítést fogok követelni!
Felesége a segítségére sietett.
– Ezt mind annak a gazembernek köszönhetjük. Hová tűnhetett?
– Mintha a föld nyelte volna el őket – mondta Helene Amundsen, nem minden büszkeség
nélkül.
Azzal felállt, és odament az összemocskolt asztalhoz. Nekilátott, hogy rendet rakjon a
filozófiai kerti ünnepség után.
– Kér még valaki egy kis kávét?
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Ellenpont
…két vagy több dallam csendül fel egyszerre.
Hilde felült az ágyban. Ezzel véget ért Sofie és Alberto története. De mi is történt
valójában? Nem értette, miért írta meg apja ezt a fejezetet. Talán csak azért, hogy bemutassa,
milyen nagy hatalma van Sofie világa felett?
Gondolataiba merülten ment be a fürdőszobába, hogy felöltözzön. Gyorsan megreggelizett,
majd kiment a kertbe, és beült a hintába.
Mélységesen egyetértett Albertóval abban, hogy az egyetlen értelmes dolog, ami a kerti
ünnepségen történt, az ő beszéde volt. Hilde őszintén remélte, édesapja nem arra akart
célozni, hogy Hilde világa legalább olyan zavaros, mint Sofie kerti ünnepsége. Vagy talán azt
akarta bemutatni, hogy az ő világa is összeomlik egyszer? No és Sofie meg Alberto? Mi lett a
titkos tervből? Vajon Hilde feladata lenne, hogy továbbírja a történetet. Vagy tényleg sikerült
nekik megszökni a történetből? De akkor hol lehetnek most?
Hirtelen beléhasított a gondolat, ha Sofie-nak és Albertónak sikerült kimenekülnie a
történetből, akkor bizonyára nincsenek többé az irattartóba fűzött lapokon. És ezzel apjának is
tisztában kellett lennie.
Talán elbújtak valahol a sorok között? Mintha utaltak is volna ilyesmire. Hilde most értette
meg, hogy még jó néhányszor el kell olvasnia a történetet.
Miközben a fehér Mercedes végigvágtatott a kerten, Alberto maga után rángatta Sofie-t a
bozótos alatti rejtekhelyre. Utána pedig továbbszaladtak az őrnagy kunyhója felé.
– Tovább! – kiabálta Alberto. – Sietnünk kell, mielőtt elkezdene keresni minket.
– Kívül kerültünk már az őrnagy figyelmén?
– A határán vagyunk.
Áteveztek a vízen, és berohantak az Őrnagy-kunyhóba. Alberto kinyitott a házban egy
pinceajtót. Letuszkolta Sofie-t a mélybe. Sötétség borult rájuk.
A következő néhány napban Hilde tovább dolgozott a tervén. Elküldött néhány levelet
Anne Kvamsdalnak Koppenhágába, sőt föl is hívta. Lillesandi barátaitól is segítséget kért,
szinte a fél osztályt mozgósította.
Közben újra és újra elolvasta a Sofie világát. Úgy érezte, egyszeri olvasás kevés a történet
megértéséhez. Mindig felbukkant egy-egy újabb gondolat, amely arra adott magyarázatot,
hogy mi történhetett Sofie-val és Albertóval, miután eltűntek az ünnepségről.
Június 23-án kilenc felé ébredt fel. Tudta, hogy apja már elhagyta libanoni táborhelyét.
Most már semmi más dolga nincs, mint hogy várjon. Napja második felének minden
mozzanatát részletesen kidolgozta.
Délelőtt édesanyjával elkezdtek készülődni Szent Iván éjszakájára. Hilde akaratlanul is
arra gondolt, hogyan készülődött Sofie és édesanyja a maguk Szent Iván-napi ünnepére.
Vajon mindez megtörtént már? Nem csak most díszítik fel a kertet?
Sofie és Alberto két nagy épület között egy füves térségen üldögélt. Az épületek külső
falán mindenféle szelepek és szellőzőnyílások éktelenkedtek. Az egyikből egy fiatal férfi és
egy fiatal nő bújt elő. A férfi barna bőrtáskát vitt a kezében, a nő piros színű válltáskát
hordott. A távolban autó hajtott fel egy keskeny úton.
– Mi történt? – kérdezte Sofie.
– Sikerült!
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– De hol vagyunk most?
– Majorstuának hívják a helyet, ami annyit jelent, hogy Őrnagy-kunyhó.
– Majorstua… Őrnagy-kunyhó… Na de…
– Oslóban vagyunk.
– Biztos vagy benne?
– Egészen biztos. Az egyik épületet Chateau Neufnek hívják, ami „új kastélyt” jelent. Ott
zenét lehet tanulni. A másik a teológiai fakultás. Feljebb, a dombon álló épületben
természettudományt, a még feljebb állóban irodalmat és filozófiát adnak elő.
– Ezek szerint kijöttünk Hilde könyvéből, és kikerültünk az őrnagy ellenőrzése alól?
– Így van. Soha többé nem talál meg minket.
– És hol voltunk akkor, amikor átszaladtunk az erdőn?
– Amikor az őrnagy azzal volt elfoglalva, hogy a gazdasági tanácsos autóját nekiütköztesse
egy almafának, elrejtőztünk a rejtekhelyeden. Az volt a magzati állapotunk, Sofie. Egyszerre
tartoztunk a régi és az új világhoz. Sohasem jutott volna az őrnagy eszébe,hogy ott fogunk
elbújni.
– Miért?
– Akkor nem engedett volna el bennünket olyan könnyen. Olyan volt az egész, mint egy
álom. Persze az is elképzelhető, hogy ő maga is benne volt a dologban.
– Mire célzói?
– Hiszen ő indította be a fehér Mercedest. Lehet, hogy minden erejével azon volt, hogy
szem elől veszítsen bennünket. Azt hiszem, teljesen kikészült az után, ami az ünnepségen
történt…
A fiatal pár már csak néhány lépésre volt tőlük. Sofie meglehetősen furcsán érezte magát
amiatt, hogy egy nála sokkal idősebb férfival üldögél a fűben. Emellett meg akart
bizonyosodni arról, hogy Alberto valóban igazat mondott-e.
Felállt, és elindult feléjük.
– Meg tudnátok mondani, hogy mi ennek a helynek a pontos neve?
De azok sem nem láttak, sem nem hallottak.
Sofie mérgesen fordult feléjük.
– Amint látom, errefelé nem szokás válaszolni a kérdésekre!
A fiatalember éppen nagyon magyarázott valamit a lánynak.
– A többszólamú zenei szerkesztés két dimenzióval dolgozik, horizontálisan – ez a dallam
szintje – és vertikálisan, ami az összhangzaté. Tehát két vagy több dallam csendül fel
egyszerre…
– Bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, de…
– A dallamok úgy illeszkednek, hogy összecsengésüktől lehetőleg függetlenül teljesednek
ki. A harmóniáról azonban nem szabad megfeledkezni. Ezt nevezzük ellenpontnak.
Tulajdonképpen azt jelenti, hogy az egyik hangjegyet szembeállítjuk a másikkal.
Micsoda pimaszság! Pedig egyikük sem vak vagy süket. Sofie harmadszor is próbálkozott.
Most már egyszerűen eléjük állt az ösvényen, elzárva az utat.
De ők félresöpörték.
– Már megint feltámadt a szél – jegyezte meg a fiatal nő. Sofie visszarobogott Albertóhoz.
– Nem hallják, amit mondok nekik! – bosszankodott. Ám amint kimondta, eszébe jutott a
Hildével kapcsolatos álom, amikor megtalálta a lány aranykeresztjét.
– Ezzel fizetjük meg a szabadságunk árát. Bár sikerült kisurrannunk egy könyvből,
mégsem lehetünk teljesen olyanok, mint a könyv szerzője. De legalább itt vagyunk. Mától
fogva egy nappal sem leszünk öregebbek, mint abban a pillanatban voltunk, amikor
otthagytuk a kerti ünnepséget.
– Ezek szerint soha nem léphetünk igazán kapcsolatba a körülöttünk élő emberekkel?
– Egy igazi filozófus soha nem mondja, hogy „soha”. Hány óra van?
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– Nyolc.
– Pontosan annyi, mint amikor elhagytuk a Kapitány-kanyart.
– Hilde édesapja ma érkezik haza Libanonból.
– Éppen ezért kell sietnünk.
– Mi jár az eszedben?
– Tényleg nem izgat, mi történik majd, ha az őrnagy megérkezik Bjerkelybe?
– Dehogyisnem, csak…
– Gyere!
Elindultak lefelé a városba. Több emberrel is találkoztak, de mintha levegőnek nézték
volna őket.
Az út mellett szép sorjában autók parkoltak. Alberto egyszer csak megállt egy piros,
lehajtható tetejű sportkocsi előtt.
– Azt hiszem, ebbe nyugodtan beszállhatunk-jegyezte meg. – Csak éppen meg kell
bizonyosodnunk róla, hogy valóban a mi autónk.
– Semmit sem értek.
– Elmagyarázom. Nem ülhetünk bele olyan autóba, amely valamelyik itt lakó emberé
lehet. Mit gondolsz, mit szólnának ahhoz, ha megpillantanának egy vezető nélkül közlekedő
autót? Arról nem is beszélve, hogy be sem tudnánk indítani.
– És a sportkocsi?
– Az az érzésem, hogy láttam már egy régi filmben.
– Bocsáss meg, de kezdenek bosszantani a titokzatos megjegyzéseid.
– Ez egy képzeletbeli autó, Sofie. Olyan, mint mi. Az emberek számára nem más, mint
üres tér. Meg is győződünk róla, mielőtt beindítanánk.
Sofie és Alberto várt egy darabig. Hamarosan egy kerékpáros fiú közeledett feléjük a
járdán. Majd a piros autón keresztül lebiciklizett az úttestre.
– Láttad? Ezek szerint a mi autónk. Alberto kinyitotta az autó jobb oldali ajtaját.
– Legyél a vendégem – mosolygott Sofie-ra. A kislány beült. Ő maga a kormány mögé
telepedett. A slusszkulcs a helyén volt, Alberto elfordította, az autó beindult.
Végighajtottak a Kirkeveien, majd kikanyarodtak a Drammensveire. Elhajtottak Lysaker és
Sandvika mellett. Az útról jól látták a kertekben gyújtott Szent Iván-éji tüzeket, különösen
miután elhagyták Dramment.
– Ma van a nyári napforduló. Hát nem csodálatos, Sofie?
– Olyan kellemesen fúj a szél a nyitott autóban. Tényleg nem lát minket senki?
– Csak a velünk egyívásúak. Talán összefutunk közülük is néhánnyal. Hány óra van?
– Fél kilenc.
– Akkor a rövidebb utat választjuk. Semmi kedvem ez után a teherautó után cammogni.
Ezzel Alberto fogta magát, és ráhajtott a búzamezőre. Sofie hátranézett, és látta, hogy a
kerekek széles nyomot hagynak a gabonaföldön.
– Holnap majd azt gondolják az emberek, hogy szél fújt a mezőn – jegyezte meg Alberto.
Albert Knag őrnagy gépe leszállt Kastrup repülőterén. Június 23., szombat délután volt.
Hosszú nap állt már mögötte. Római átszállással érkezett.
Már túl volt az útlevél-ellenőrzésen. Mint mindig, most is büszkén viselte ENSZegyenruháját. Úgy érezte, nemcsak önmagát és országát képviseli. Albert Knag egy
nemzetközi szervezetet képviselt, amely egy százéves hagyomány letéteményeseként átfogta
az egész világot.
Vállán kis táska lógott, többi csomagját még Rómában feladta. Elég volt csak felmutatni
piros útlevelét.
„Nothing to declare.”
Albert Knag őrnagynak még majdnem három órája volt a kristiansandi gép indulásáig.
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Maradt hát ideje arra, hogy vásároljon egy-két apróságot a családjának. Élete legnagyobb
ajándékát két hete elküldte Hildének. Felesége a kislány éjjeliszekrényére tette, hogy
nyomban megtalálja, amint születésnapján felébred. Aznap késő éjjel fel is hívta a kislányt, de
azóta nem beszéltek.
Albert vett néhány norvég újságot, majd beült a bárba, és rendelt egy kávét. Alig vetett egy
pillantást a főcímekre, amikor a hangosbemondó a nevét kezdte visszhangozni.
„Személyes üzenet Albert Knagnak. Albert Knagot kérjük, hogy fáradjon a SASinformációhoz.”
Hát ez meg mi lehet? Albert hátán végigfutott a hideg. Csak nem rendelték vissza
Libanonba? Vagy talán otthon történt valami?
Pár perc múlva ott állt az információs pultnál.
– Albert Knag vagyok.
– Parancsoljon, kérem! Bizonyára sürgős üzenet. Albert nyomban kinyitotta a borítékot.
Benne egy kisebb boríték lapult, amelyre a következőt írták. „Albert Knag őrnagynak, C/O
SAS-információs pult, Kastrup repülőtér, Koppenhága.”
Albert érezte, hogy elfogja az idegesség. Felnyitotta a kisebbik borítékot. Egy papírlapot
talált benne.
Kedves apa! Örülök, hogy hamarosan megérkezel Libanonból. Sajnos nem tudtam addig
várni, amíg megérkezel. Kérlek, bocsásd meg nekem, hogy a hangosbemondón keresztül
hívattalak. De számomra ez volt a legegyszerűbb.
P. S. Sajnos kártérítési kérelem érkezett Ingebrigtsen gazdasági tanácsostól egy lopott
Mercedesszel elkövetett ütközés ügyében.
P. S. P. S. Lehet, hogy a kertben leszek, ha megérkezel. De az is lehet, hogy még előtte
hallasz rólam.
P. S. P. S. P. S. Kicsit félek a kertben a bokrok körül álldogálni. Tudod, ilyen helyeken
szokott előfordulni, hogy az embert elnyeli a föld.
Sokszor csókol Hilde, akinek épp elég ideje maradt fölkészülni a fogadásodra.
Albert Knag őrnagy először elnevette magát. De az már nem tetszett neki, hogy ily módon
próbálnak meg hatni rá. Szerette, ha világosan látja, mi történik vele. Az a csibész lány pedig
otthon ül Lillesandban, és onnan dirigálja, hogy ő mit csináljon Kastrupban! De hogy a
csudába sikerült neki?
Belső zsebébe csúsztatta a borítékot, és sétálgatni kezdett a hosszú üzletsor mellett. Ahogy
be akart menni a dán élelmiszereket árusító üzletbe, feltűnt neki egy boríték, amelyet az üzlet
ajtajára erősítettek. KNAG ŐRNAGY, díszelgett a borítékon a fekete tusfelirat. Albert ezt a
borítékot is felnyitotta.
Személyes üzenet Albert Knag őrnagynak, C/O dán élelmiszerbolt, Kastrup repülőtér.
Kedves apa! Jó lenne, ha vennél egy nagy rúd dán szalámit, tudod, olyan kétkilósat. Anya
biztosan örülne egy konyakos kolbásznak.
P. S. Még mindig szeretem a Limfjord kaviárt.
Üdvözöl: Hilde
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Albert körbenézett. Lehet, hogy a kislány itt van a közelben? Csak nem ajándékozta meg
az édesanyja egy koppenhágai utazással, hogy itt találkozhassanak? Igen, ez Hilde írása…
Az ENSZ-megfigyelő most úgy érezte, hogy ő is megfigyelés alatt áll. Úgy tűnt, mintha
valaki a távolból irányítaná minden mozdulatát. Akár egy játék baba a gyerekek kezében.
Bement az üzletbe, és vett egy kétkilós szalámit, egy konyakos kolbászt és három üveg
Limfjord kaviárt. Utána tovább-ballagott a bevásárlóutcán. Elhatározta, hogy vesz Hildének
egy igazi születésnapi ajándékot is. Vegyen neki egy számológépet? Vagy egy táskarádiót?
Igen, azt fog venni.
Amikor a műszaki cikkeket árusító üzlethez ért, észrevette, hogy itt is az ajtóra
biggyesztettek egy neki szóló borítékot. „Albert Knag őrnagynak, C/O Kastrup legérdekesebb
boltjánál.” A borítékban a következő üzenetet találta.
Kedves apa! Sofie is üdvözletét küldi, és köszöni a minitévét a beépített URH-sávos
rádióval, amelyet születésnapjára kapott nagyvonalú édesapjától. Ez egyrészt túlzás volt,
másrészt viszont egyszerűen semmiség. Azért elmondanám, hogy osztom Sofie hasonló
semmiségek iránti érdeklődését.
P. S. Ha esetleg még nem tetted volna látogatásodat az élelmiszerboltban, ott is találsz
majd egy-két rád vonatkozó utasítást. No meg a vámmentes áruk boltjában, ahol cigarettát és
alkoholt árulnak.
P. S. P. S. Kaptam a szülinapomra egy kis pénzt is, úgyhogy 350 koronával hozzá tudok
járulni a minitévé költségeihez.
Üdvözlettel Hilde, aki addigra már megtöltötte a pulykát, és elkészítette a Waldorf-salátát.
A minitévé 985 dán koronába került. Valóban csekélység ahhoz képest, ahogy Albert Knag
érezte magát, leánya hirtelen ötleteitől ide-oda rángatva. Végül is itt van Hilde, vagy nincs?
Attól kezdve bárhová ment, alaposan körülnézett. Úgy érezte magát, mintha egy kém és
egy fabábu bújt volna egyszerre ugyanannak az embernek a bőrébe. Hát nem fosztották meg
még emberi szabadságától is?
Ezek szerint el kell még mennie a vámmentes áruk boltjába. Itt is megtalálta a neki címzett
borítékot. Olyan érzése támadt, mintha az egész repülőtér egy nagy számítógépes játékká
alakult volna, amelyben neki jutott a biliárdgolyó szerepe. A levél a következő üzenetet
tartalmazta.
Knag őrnagy, C/O vámmentes áruk boltja, Kastrup repülőtér. Amire innen szükségem van,
egy doboz konyakos meggy és néhány csomag Anthon Berg-marcipán. Gondolj arra, hogy az
ilyesmi sokkal drágább Norvégiában! Ha jól tudom, anya még mindig szereti a Camparit.
P. S. Mind az öt érzéked legyen éber a hazafelé vezető úton. Ugye nem akarsz elmulasztani
egyetlen fontos üzenetet sem? Üdvözlettel a te igen tanulékony lányod, Hilde
Albert megadóan felsóhajtott, és engedelmesen besétált a boltba, ahol a rendelés alapján
vásárolt. Három tele nejlonszatyorral és megrakott válltáskával indult el a 28-as kapu felé. Ha
van még üzenet, akkor már csak ott találhat rá.
A 28-as kapunál levő egyik oszlopon is díszelgett egy fehér boríték. Knag őrnagynak, C/O
28-as kapu, Kastrup repülőtér. Ez is Hilde írása volt, de mintha a kapu számát utólag vezette
volna fel egy másik kéz. Persze nehéz volt eldönteni, mert nem két betűt, hanem betűket és
két számot tudott csak összehasonlítani egymással.
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Egy nagy, kényelmes székben foglalt helyet, amelyet a falhoz rögzítettek. A zacskókat az
ölében tartotta. A büszke őrnagy úgy ült ott, földre szegezett tekintettel, mint egy kisgyerek,
aki életében először utazik egyedül. Ha mégiscsak itt van a lánya, nem akarta megszerezni
neki azt az örömet, hogy azonnal észrevegye.
Riadtan tekintett fel, ha újabb utas érkezett a helyiségbe. Egy pillanatra úgy érezte magát,
mintha ő lenne az ország fő ellensége, akit mindenhová figyelő tekintetek követnek. Amikor
végre elkezdték felengedni az utasokat a gépre, megkönnyebbülten fellélegzett. Ő szállt fel
utolsóként.
Amikor odaadta beszállókártyáját a személyzetnek, egy újabb borítékot talált, amelyet a
beszállóellenőrző-pultra ragasztottak.
Sofie és Alberto áthajtott a breviki hídon, majd a krageröi kereszteződésen is.
– Ha jól látom, 180-nal mész – állapította meg Sofie.
– Már majdnem kilenc óra van. Az őrnagy gépe hamarosan leszáll Kjevik repülőterén.
Bennünket nem állíthatnak meg gyorshajtásért.
– És ha nekimegyünk valaminek?
– Semmi jelentősége, ha csak egy hétköznapi autónak ütközünk. De ha egy közülünk
valónak…
– Akkor?
– Akkor vigyázni kell magunkra. Láttad, hogy elhaladtunk egy emeletes turistabusz
mellett?
– Tényleg?
– Vestfoldban állt egy parkolóban.
– Ezt a buszt nem lesz könnyű megelőzni. Hiszen sűrű erdő borítja az út két oldalát.
– Ennek semmi jelentősége, Sofie. Hamarosan te is rájössz. Ezzel Alberto az erdő felé
kormányozta a kocsit, és keresztülhajtott a vastag fákon.
Sofie fellélegzett.
– Megijesztettél.
– Azt sem vettük volna észre, ha egy acélfalon hajtunk keresztül.
– Ezek szerint környezetünkhöz képest csupán szellemlények vagyunk.
– Nem, most mindent a feje tetejére állítottál. A körülöttünk levő valóság az, ami
számunkra mese.
– Ezt azért magyarázd el, jó?
– Akkor most figyelj! Általánosan elterjedt tévedés, hogy a szellem „légneműbb” egy
vízcseppnél. Pedig éppen fordítva van. A szellem szilárdabb a jégnél is.
– Ez eddig nem jutott eszembe.
– Elmesélek egy történetet. Élt valaha egy ember, aki nem hitt az angyalokban. Történt
azonban, hogy amikor éppen az erdőben dolgozott, felkereste egy angyal.
– És?
– Egy darabig együtt sétálgattak. Majd az ember az angyal felé fordult, és azt mondta:
„Most már belátom, hogy léteznek angyalok. Csakhogy ti mások vagytok, mint mi.” „Miért
mondod ezt?” – kérdezte az angyal. A férfi így felelt: „Amikor egy nagy kőhöz érkeztünk,
nekem ki kellett kerülnöm a követ, míg te keresztülsiklottál rajta. Amikor pedig egy nagy
fatörzshöz értünk, amely keresztben feküdt az ösvényen, nekem át kellett másznom rajta, míg
te ezen is átsiklottal.” Az angyal csalódottan hallgatta a választ, majd azt mondta: „Úgy látom,
azt észre sem vetted, hogy átkeltünk egy mocsáron is, és a fölötte terjengő ködön mindketten
átsiklottunk. Azért történhetett így, mert a mi testünk szilárdabb, mint a köd.”
– Ó…
– Velünk is ez a helyzet. A szellem képes az acélból készült ajtón is áthatolni. A
gondolatot sem tankok, sem bombázók nem képesek szétrombolni.
– Furcsa erre gondolni.
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– Hamarosan átmegyünk Risörön, pedig alig egy órája indultunk el Majorstuáról. Egyre
jobban vágyom egy csésze kávéra.
Amikor Fianéba érkeztek, még Söndeled előtt, az út bal oldalán megpillantottak egy
fogadót. Cinderella volt a neve. Alberto bekanyarodott, és megállt a füvön.
A fogadóban Sofie megpróbált felemelni egy kólásüveget, de az meg sem moccant. Mintha
odaragasztották volna. Alberto megpróbált kávét önteni abba a papírpohárba, amit az autóban
talált. Csak egy kallantyút kellett volna lenyomnia, de hiába veselkedett neki, nem sikerült.
Ettől olyan mérges lett, hogy segélykérőn a vendégek felé fordult. Amikor senki sem
figyelt rá, olyan hangosan kezdett kiabálni, hogy Sofie befogta a fülét, nehogy megsüketüljön.
– Kávét akarok inni!
Alberto is belátta, hogy ennek nincs sok értelme, úgyhogy nevetésben tört ki.
– Nem hallhatnak minket. De a kávéjukból sem szolgálhatjuk ki magunkat.
Már éppen menni akartak, amikor egy idős asszony állt fel az egyik asztal mellől, és
odament hozzájuk. Élénkvörös szoknya, hidegkék színű kötött kabát volt rajta, fején fehér
kendő. A jelenség rendkívül eltért a kávézó hangulatától.
Odaállt Alberto elé, és azt mondta neki:
– Nem helyes, fiam, hogy így ordibálsz.
– Bocsánat.
– Ha jól hallottam, kávét szeretnél inni.
– Igen, de…
– Gyertek velem, ott arrébb van egy kis társaság… Követték az asszonyt, aki kivezette őket
a fogadó mögül induló ösvényre. Miközben mentek, szóval tartotta őket.
– Úgy látom, nem jártatok még erre.
– Be kell vallanunk, hogy nem – mondta Alberto.
– Bizony, bizony. Köszöntelek az örökkévalóságban, gyermekem.
– És te honnan jössz?
– Én a Grimm testvérek egyik meséjéből szöktem meg. De annak már vagy száz éve. És a
tisztelt újoncok honnan kerültek ide?
– Egy filozófiakönyvből. Én voltam a filozófiatanár, Sofie pedig a tanítványom.
– Hihihi… Ilyet sem hallottam még.
Hamarosan kiértek egy tisztásra, ahol néhány takaros, barna színű házikó állt. Az egyik ház
mögött hatalmas máglya lobogott, körülötte mindenféle alakok táncoltak. Sofie felismerte
némelyiket. Ott volt közöttük Hófehérke és a törpék közül néhányan, Hamujankó és Sherlock
Holmes, Péter Pan és Harisnyás Pippi. Piroska és Hamupipőke sem hiányzott a társaságból.
De voltak köztük olyanok is, akiknek egyáltalán nem ismerték a nevét, manók, tündérek,
faunok, boszorkányok, angyalok és kisördögök. Sofie még egy igazi házimanóra is felfigyelt.
– Micsoda mulatság! – kiáltott fel Alberto.
– Hiszen ma van Szent Iván éjszakája – mondta neki az idős asszony. – Valpurgis
éjszakája óta nem találkoztunk. Akkor Németországban voltunk. Én magam most csak
visszaadom a látogatást. Ugye kávét kértél?
– Igen, köszönöm.
Sofie csak most döbbent rá, hogy a házikók mézeskalácsból, karamellből és égetett
cukorból készültek. A vendégsereg néhány tagja egyenesen a házakból falatozott. Ilyenkor
megjelent egy cukrászmester, és azon nyomban pótolta a hiányzó darabot. Sofie letörte az
egyik cserepet. Még soha életében nem evett ilyen finom édességet.
Az idős asszony hamarosan visszatért a kávéval.
– Köszönöm – mondta Alberto.
– És mit fizetnek a vendégek a kávéscsészéért?
– Fizetni?
– Itt egy történettel szokás fizetni. A kávéért megteszi valami csekélység is.
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– Elmesélhetnénk az emberiség hihetetlen történetét – morfondírozott Alberto. – Csak az a
kellemetlen, hogy nagyon keli sietnünk. Visszajöhetünk fizetni később is?
– Természetesen. És hová siettek ennyire?
Alberto elmesélte, mi járatban vannak, mire az asszony azt mondta:
– Ti tényleg zöldfülűek vagytok hozzánk képest. Jobb, ha minél hamarabb elvágjátok a
köldökzsinórt, amely a hús-vér valósághoz köt benneteket. Mi már függetlenek vagyunk
testtől és emberi világtól egyaránt. Mi vagyunk „a láthatatlanok népe”.
Sofie és Alberto visszament a piros sportkocsihoz, amelyet a Cinderella fogadónál
hagytak. Már messziről látták, hogy egy ideges anyuka pisilteti fiacskáját az autó közvetlen
közelében.
Többször is lerövidítették az utat erdőn-mezőn át haladva, míg megérkeztek Lillesandba.
Az SK-876-os koppenhágai gép menetrend szerint 21.35-kor szállt le Kjevik repülőterén.
Miközben a gép a koppenhágai repülőtér kifutópályáján gurult, az őrnagy felbontotta azt a
borítékot is, amelyet a beszállás előtt talált a személyzeti pulthoz ragasztva.
Knag őrnagynak, amikor átnyújtja beszállókártyáját Kastrup repülőtéren, 1990 Szent Iván
napján.
Kedves apa! Ugye azt vártad, hogy felbukkanok majd Koppenhágában. Csakhogy én
jobban odafigyelek minden mozdulatodra, mint hinnéd. Mindenhol megtalállak, apa. Tudod,
felkerestem azt a cigánycsaládot, akiktől dédanyám sok-sok évvel ezelőtt egy csodálatos
rézkeretes tükröt vásárolt. Ezenkívül beszereztem magamnak egy kristálygömböt is. Most
éppen azt látom, hogy leültél a repülőgép egyik székébe. Így szeretném felhívni a figyelmed
arra, hogy kapcsold be a biztonsági öved, és tartsd egyenesen a széket, amíg az ajtó fölött ég
a „fasten seatbelt” feliratú tábla. Amint a gép a magasba emelkedett, hátradöntheted a
széket, és megengedhetsz magadnak egy kis pihenést. Ugyanis muszáj kipihenten
hazaérkezned. Lillesandban az időre nem lehet semmi panasz, de biztosan jó néhány fokkal
hidegebb van itt, mint Libanonban. Kellemes utat kívánok neked.
Üdvözöl a varázslónő, egykori lányod, A Tükör Királynője, és egyben Iróniád Legfőbb
Őre.
Albert nem tudta eldönteni, hogy mérges vagy csupán fáradt és közömbös. Egyszer csak
nevetésben tört ki. Olyan hangosan, hogy a közelében ülő utasok csodálkozva fordultak feléje.
A gép felemelkedett.
Végül is csak azt eszi meg, amit főzött. Persze azért van egy kis különbség. Hiszen ő csak
Sofie és Alberto tetteit vezényelte. Ők pedig a képzelet szülöttei.
Azt tette, amit Hilde ajánlott neki. Hátradöntötte a széket, és elengedte magát. Igazán csak
akkor ébredt fel, amikor már túl volt az útlevél-ellenőrzésen, és kiment a kjeviki repülőtér
várótermébe. Furcsa látvány fogadta Albertet.
Nagyjából nyolc-tíz, többnyire Hilde korabeli gyerek mászkált fel-alá, kezükben jókora
táblákat tartva. „Üdvözöllek idehaza”, „Hilde a kertben vár rád”, „Az irónia folytatódik”, állt
a táblákon.
Legjobb lett volna azonnal beszállni egy taxiba, de a csomagjai még nem érkeztek meg.
Közben Hilde osztálytársai ott nyüzsögtek körülötte, úgyhogy újra és újra el kellett olvasnia a
feliratokat. Csak akkor lágyult el kissé, amikor az egyik kislány hatalmas rózsacsokorral a
kezében elindult feléje. Az őrnagy belekotorászott az egyik zacskóba, és kivett belőle egy-egy
marcipánkenyeret, hogy odaadja a gyerekeknek. Remélte, hogy Hilde ötletei is kifogynak
egyszer. Amikor végre levette csomagjait a futószalagról, odalépett hozzá egy fiatalember, és
közölte, hogy A Tükör Királynőjének kívánságára elviszi az őrnagyot Bjerkelybe. A többi
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felvonuló tisztes távolságból figyelte az eseményeket.
Kihajtottak az E-18-as kapun. Hazafelé menet az összes hídon és alagútban plakátokat
lengetett a szél. „Üdvözöllek itthon”, „A pulyka már készül”, „Most is látlak, apa!”
Albert Knag megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor a kocsi megállt a házuk előtt. Egy
százkoronással és három doboz Carlsberg Elephant sörrel köszönte meg a sofőr szolgálatait.
A kapuban felesége várta. Átölelték egymást. Kis idő múlva megkérdezte:
– Hol van Hilde?
– A mólónál üldögél, Albert.
Alberto és Sofie piros sportkocsija megállt a lillesandi Piactéren, a Norvégia Szálló előtt.
Negyed tíz volt. A szálloda hátsó udvarán hatalmas Szent Iván-éji máglya égett.
– Hogy jutunk el Bjerkelybe? – kérdezte Sofie.
– Majd keresgélünk. Emlékszel a festményre, amit az Őrnagykunyhóban láttunk?
– Sietnünk kell, szeretném látni, amikor megérkezik.
Keresztül-kasul járták a város utcáit. Fontos tájékozódási pont volt számukra, hogy
Bjerkely a tenger partján fekszik. Sofie egyszer csak felkiáltott: – Ottvan! Megtaláltuk!
– Igazad van, de azért nem kellene úgy kiabálnod.
– Miért? Hiszen senki nem hallhat minket.
– Kedves Sofie! Hosszú filozófia-tanfolyamunk után még mindig az az érzésem, hogy túl
gyorsan vonod le a következtetéseidet.
– No de…
– Hát nem tudod, hogy ez a hely tele van manókkal, trollokkal és jóságos tündérekkel?
– Ó, ezer bocsánat!
Keresztülhajtottak a kapun, majd a kertbe vezető ösvényen. Alberto a kerti hinta mellett
parkolt. Kicsit lejjebb egy asztal állt, három személyre terítve.
– Látom a lányt! – suttogta Sofie. – Pontosan úgy ül a mólónál, mint az álmomban.
– Észrevetted, hogy ez a kert teljesen úgy néz ki, mint a te kerted a Lóhere utcában?
– Tényleg. Még a hinta is. És minden. Lemehetek hozzá?
– Menj csak. Én itt várok…
Sofie leszaladt a partra. Az utolsó pillanatban megállt Hilde mellett, majd leült melléje.
A kislány a mólóhoz kikötött evezős csónak kötelét babrálta. Bal kezében kis papírlapot
tartott. Nyilvánvaló volt, hogy vár valakire. Folyton az óráját nézte.
Sofie szépnek találta. Világosszőke, hullámos haja volt. Sárga nyári ruhát viselt. Sofie-t
Jorunnre emlékeztette.
Megpróbálta megszólítani, bár sejtette, hogy hiába próbálkozik.
– Hilde! Én vagyok itt, Sofie!
A másik lány meg sem rezzent.
Sofie feltérdelt, és Hilde fülébe sugdosott:
– Hallasz engem, Hilde? Vagy süket és vak vagy?
Mintha megrebbent volna a szempillája. Mintha hallott volna valamit, ha mégoly halkan is.
Hilde megfordult. Jobbra fordította a fejét, és egyenesen Sofie szemébe nézett. De nem
tudta igazán elkapni Sofie pillantását. Inkább keresztülnézett rajta.
– Ne olyan hangosan, Sofie – hallatszott Alberto hangja a piros sportkocsiból. – Még csak
az hiányzik, hogy partra csalogasd az összes öbölbeli sellőt.
Sofie csendben maradt. Az is jólesett neki, hogy Hilde közelében lehet.
– Hildus! – hangzott fel valahonnan egy mély férfihang.
Az őrnagy volt az, egyenruhában, fején a kék svájcisapkával. A hinta és a piros sportkocsi
között találkoztak. Az őrnagy felemelte a kislányt, és megpörgette maga körül.
Hilde a mólón ült, és az apját várta. Amióta csak apja leszállt Kastrupban, megpróbálta
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maga elé képzelni, éppen mit csinálhat. Vajon mit szól majd az egészhez? Egy papírszeletre
felírta a gépek indulási és érkezési idejét.
Lehet, hogy felbosszantja apját? Csak nem hitte azt, hogy egy ilyen titokzatos könyv
elolvasása után minden maradhat a régiben?
Ismét az órájára nézett. Már negyed tíz van. Bármikor megérkezhet.
De mi ez a zaj? Csak nem halk lélegzetvétel, mint Sofie álmában?
Hirtelen megfordult. Volt ott valami. Egészen biztos volt benne. Vajon mi lehet az? A
nyáreste lehet az oka.
Egy pillanatig úgy érezte, hogy látomása van. – Hildus!
A hang irányába fordult. A hintánál találkoztak. Apja felemelte, és megpörgette maga
körül.
Hilde sírni kezdett. Az őrnagy is lenyelt néhány kövér könnycseppet.
– Felnőtt nő lettél, Hilde.
– Te pedig igazi író.
Hilde sárga ruhája ujjába törölte könnyeit.
– Kvittek vagyunk? – kérdezte Hilde.
– Igen – felelte az őrnagy.
Leültek az asztal mellé. Hilde kíváncsian hallgatta apja részletes beszámolóját a Kastrupon
történt eseményekről és a visszaútról. Olykor hangos nevetésben törtek ki.
– És a kávézóban nem találtad meg a borítékot?
– Még arra sem volt időm, hogy leüljek, és egyek valamit, te csibész! Úgyhogy most
farkaséhes vagyok.
– Szegény apa.
– Mondd csak, a pulykát is csak kitaláltad?
– Nem, dehogy! Már minden készen van. Anyu hamarosan tálal.
Utána részletesen megbeszélték a Sofie-ról és Albertóról szóló történetet. Hamarosan
megérkezett a pulyka és a Waldorf-saláta, hozzá könnyű vörösbor és a Hilde sütötte fonott
kalács.
Édesapja éppen Platónról mondott valamit, amikor Hilde félbeszakította.
– Pszt!
– Mi van?
– Nem hallottad? Olyan cincogásszerű hang volt.
– Igen?
– Biztos vagyok benne, hogy hallottam valamit. Persze lehet, hogy csak egy egér volt.
Amikor Hilde édesanyja kezében a borral megérkezett, édesapja megjegyezte:
– Még nincs vége a filozófia-tanfolyamnak.
– Nocsak…
– Ma éjjel a világűrről fogok mesélni neked.
Mielőtt nekiláttak volna a családi vacsorának, azért hozzáfűzte:
– Hilde már túl nagy ahhoz, hogy az ölemben üljön, te viszont nem! – nevetett, majd ölébe
vonta feleségét, és egy jó ideig nem is engedte el.
– Gondolj csak bele, nemsokára negyvenéves leszel…
Sofie szeme könnybe lábadt, amikor meglátta, hogy Hilde az édesapja felé siet.
Ő már soha nem érheti el!
Érezte, mennyire irigyli Hildét azért, hogy hús-vér ember lehet. Amikor Hilde és az őrnagy
leült a megterített asztal mellé, Alberto megnyomta az autó dudáját.
Sofie felnézett. Mintha Hilde is fölkapta volna a fejét. Sofie odafutott Albertóhoz, és beült
mellé az első ülésre.
– Üldögéljünk még egy kicsit, és várjuk meg, mi történik – javasolta a filozófus.
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Sofie hallgatott.
– Csak nem sírtál? A kislány bólintott.
– És miért?
– Boldog lehet Hilde, hogy igazi ember… hamarosan felnő, és igazi nő lesz belőle.
Biztosan lesznek igazi gyerekei is…
– És unokái is, Sofie. De mint mindennek, ennek is két oldala van. Hajói emlékszem, ezt
még filozófia-tanfolyamunk legelején igyekeztem elmagyarázni neked.
– Mégpedig?
– Szerintem is boldog lehet Hilde. De aki kihúzta az élet nyerőszámait, a halálét is kihúzta
egyben. Mert az élet vége a halál.
– Nem jobb élni egy ideig, mint az, hogy soha nem élhetünk rendes életet?
– Soha nem lesz olyan életünk, mint Hildéé… és az őrnagyé. Cserébe viszont
halhatatlanok vagyunk. Emlékszel még arra, amit az öregasszony mondott az erdőben? „A
láthatatlanok népéhez” tartozunk. Azt is mondta, hogy ő már majdnem kétszáz éves. De a
Szent Iván-éji máglya mellett láttam olyanokat is, akik már több mint háromezer évesek…
– Azt hiszem, legjobban a… családért irigylem Hildét.
– Neked is van családod. Hiszen van egy macskád, két papagájod és egy teknősöd…
– De hát őket már elhagytuk.
– Semmi esetre sem. Csak az őrnagy. Ő tett pontot a történet végére. Ő soha többé nem
talál meg bennünket.
– Ezek szerint visszamehetünk?
– Csak ha akarunk.
– De szerezhetünk magunknak új barátokat is Fianéban, a Cinderella fogadó mögötti
erdőben.
A Möller Knag család nekilátott a vacsorának. Sofie rövid ideig attól tartott, hogy ez a
vacsora is olyan furcsa fordulatot vesz, mint a Lóhere utcai kerti ünnepség. Már-már úgy
nézett ki, hogy az őrnagy az asztalra fekteti a feleségét, de az asszony óvatosan kicsúszott az
öléből.
Az autó messzebb állt a vacsorázó családtól. Nem hallottak mindent, amiről beszélgettek.
Sofie és Alberto csendben üldögélt, és a kertet bámulta. Volt idejük arra, hogy
végiggondolják a szerencsétlen kimenetelű kerti ünnepséget.
A Möller Knag család éjfél felé állt fel az asztaltól. Hilde és az őrnagy a hinta felé sétált.
Hosszan integettek a kislány édesanyja felé, aki éppen a fehér ház felé tartott.
– Feküdj le nyugodtan, anya. Nekünk még beszélnivalónk van egymással.
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A nagy bumm
…mi is csillagpor vagyunk.
Hilde kényelmesen elhelyezkedett a hintán, szorosan apja mellett. Közeledett az éjfél. Csak
ültek egymás mellett csendben, az öböl felé fordulva. A hullámok ütemesen a parthoz
csapódtak.
A hallgatást az őrnagy törte meg.
– Ugye milyen furcsa arra gondolni, hogy csupán parányi bolygó vagyunk az
univerzumban.
– Igen…
– A Föld csak egyike a Nap körül keringő bolygóknak, de az egyetlen élő bolygó közöttük.
– Lehet, hogy az egész univerzumban is?
– Elképzelhető. Mint ahogy az is, hogy az univerzumban csak úgy nyüzsög az élet. Hiszen
végtelenül nagy. Akkorák benne a távolságok, hogy „fénypercekben” és „fényévekben”
mérjük.
– Ez mit jelent?
– Egy fényperc az a távolság, amit a fény egy perc alatt megtesz. Ami nagy távolság, mivel
a fény 300 000 kilométert tesz meg a világűrben egyetlen másodperc alatt. Egy fényperc tehát
300 000-szer 60, ami 18 millió kilométernek felel meg. Egy fényév majdnem tízbillió
kilométer.
– A Nap milyen távolságra van tőlünk?
– Kicsit több mint nyolc fénypercre. A napsugár, amely arcunkat melengeti egy kellemes
júniusi délután, nyolc perc alatt érkezik el hozzánk.
– Folytasd!
– A Plútó – Naprendszerünk legtávolabbi bolygója – öt fényórányi távolságra van
Földünktől. Amikor egy csillagász távcsövével a Plútót kémleli, valójában öt órával korábbra
tekint vissza az időben. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Plútóról érkező képnek öt órára van
szüksége ahhoz, hogy ideérjen.
– Kicsit nehéz elképzelni, de azt hiszem, értem.
– Nagyszerű. De az embereknek még kevés ismeretük van a világűrről. Napunk egyike
annak a 400 milliárd csillagnak, amely a Tejút nevű galaxist alkotja. Ez a galaxis úgy néz ki,
akár egy hatalmas diszkosz, amelyben Napunk az egyik spirálkar része. Ha egy világos, téli
éjszakán feltekintünk az égre, csillagok széles sávja jelenik meg előttünk. Ez azért van így,
mert pontosan a Tejút közepébe látunk.
– Ezért nevezik hát a Tejutat svédül „Téli utcának”.
– A Tejút legközelebbi csillaga négy fényévnyire van tőlünk. Talán éppen az az… ott a
domb fölött. Ha most elképzeljük, hogy azon a csillagon valaki távcsövével figyeli Bjerkelyt,
akkor azt látja, ahogy Bjerkely négy évvel ezelőtt nézett ki. Talán éppen azt látja, hogy egy
tizenegy éves kislány ül ebben a hintában, és a lábát lógázza.
– Szóhoz sem tudok jutni.
– Ez tehát a hozzánk legközelebb álló csillag. Az egész galaxis – más néven csillagköd –
összesen 90 000 fényév széles. A fénynek ennyi évre van szüksége ahhoz, hogy egyik
végéből a másikba érjen. Ha a Tejútnak azt a csillagát választjuk ki, amely 50 000 fényévre
van a Napunktól, akkor 50 000 évvel tekintünk vissza az időben.
– Azt hiszem, ezt már nehéz átlátnom.
– Minden, amit látunk, fénysugárként éri el a szemünket. Ezeknek a fénysugaraknak is
időre van szükségük ahhoz, hogy eljussanak hozzánk. Összehasonlíthatnánk a
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mennydörgéssel is. Mindig kis idővel a villámlás után halljuk meg, hogy dörög az ég. Azért,
mert a fény gyorsabban mozog a hangnál. Amikor meghallom a dörgést, mindig olyasmit
hallok meg, ami kis idővel korábban történt. Hasonló a helyzet a csillagokkal is. Ha
megpillantunk egy csillagot, amely több ezer fényévnyire van tőlünk, gyakorlatilag a
„mennydörgést” látom, amely több ezer évvel korábban „hangzott el”.
– Értem.
– Eddig csak a mi galaxisunkat említettem. A csillagászok úgy vélik, hogy körülbelül
százmilliárd ilyen galaxis létezik a világűrben. És minden egyes galaxis úgy százmilliárd
csillagból áll. A Tejút legközelebbi szomszédos galaxisa az Androméda-köd. Kétmillió
fényévnyi messzeségben galaxisunktól. Mint tudod, ez azt jelenti, hogy a fénynek kétmillió
évre van szüksége ahhoz, hogy elérje a mi galaxisunkat. Ha felnézünk az Androméda-ködre,
kétmillió évvel tekintünk vissza az időben. Ha egy, e csillagködben élő lény távcsövét éppen
most irányítaná a Földre, helyettünk csupán néhány csapott homlokú előembert látna.
– Elkápráztattál.
– A legtávolabbi galaxisok, amelyekről tudunk, tízmilliárd fényévnyire vannak tőlünk. Ha
felfogjuk a felőlük érkező fényt, akkor tízmilliárd évvel nézünk vissza az univerzum
történetében. Ez majdnem kétszer annyi idő, mint amióta a mi galaxisunk létezik.
– Őrület.
– Most nehéz lenne megmondani, mi a jelentősége annak, hogy ilyen messzire
visszatekinthetünk az időben. A csillagászok azonban felfedeztek még valamit, aminek még
ennél is nagyobb a jelentősége világképünk szempontjából.
– Mondd el!
– A világűr egyetlen galaxisa sincs nyugalomban. A világűr galaxisai elképesztő
gyorsasággal távolodnak egymástól. Minél távolabb kerülnek tőlünk, mozgásuk annál
gyorsabbnak látszik. Ez tehát azt jelenti, hogy a galaxisok közötti távolság egyre nagyobb és
nagyobb lesz.
– Megpróbálom elképzelni.
– Ha van egy léggömböd, amelyre fekete pöttyöket rajzoltál, majd elkezded felfújni, észre
fogod venni, hogy a pöttyök egyre messzebb kerülnek egymástól. Hasonló a galaxisok és az
univerzum kapcsolata is. Azt mondjuk ezzel kapcsolatban, hogy az univerzum egyre tágul.
– Miért?
– A legtöbb csillagász egyetért abban, hogy az univerzum tágulásának a következő dolog
lehet az oka. Úgy 15 milliárd évvel ezelőtt a világűr anyaga egy igen kis pontba sűrűsödött
össze. Az anyag annyira összepréselődött, hogy a gravitáció hatására rendkívül fölforrósodott.
Végül annyira forró és tömény lett, hogy felrobbant. Ezt nevezzük „a nagy bumm”-nak,
angolul „The big bang”-nek.
– Borsózik a hátam, ha belegondolok.
– E robbanásnak köszönhetően az univerzum anyaga mindenfelé szétszóródott,
fokozatosan lehűlt, és csillagok, galaxisok, holdak és bolygók keletkeztek belőle…
– Ugye azt is mondtad, hogy az univerzum folyamatosan tágul.
– Ez nem másnak, mint az évmilliárdokkal ezelőtt bekövetkezett robbanásnak köszönhető.
Az univerzum geográfiája nem időtlen. A világmindenség folyamat, történés. A világűr a
terjeszkedés. A benne levő galaxisok továbbra is elképesztő sebességgel távolodnak
egymástól.
– És ez így folytatódik majd a végtelenségig?
– Ez is elképzelhető. De van egy másik lehetőség is. Talán emlékszel még arra a részre,
amikor Alberto arról a két erőről mesélt Sofie-nak, amely lehetővé teszi, hogy a bolygók
állandó pályán keringjenek a Nap körül.
– A gravitáció és a tehetetlenség?
– A galaxisok viszonyára is ez a jellemző. Bár a világmindenség egyre tágul, a másik
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oldalon azonban ott a gravitáció. Egyszer majd – néhány milliárd év múlva – a gravitációnak
köszönhetően ismét összeállnak az égitestek, alkalmazkodva a nagy robbanásból származó
erők csökkenéséhez. Ez lesz a fordított robbanás, más néven „implózió”. A távolságok
nagysága miatt mindez igen lassan megy majd végbe. Hasonlít ahhoz, amikor egy
léggömbből kiengedjük a levegőt.
– Az összes galaxis egyetlen centrumban sűrűsödik majd össze?
– Igen. Látom, megértetted. És mi lesz a következő lépés?
– Újabb robbanás, amely lehetővé teszi a világegyetem ismételt tágulását. Hiszen
ugyanazok a természeti törvények működnek továbbra is. Újabb csillagok és galaxisok
keletkeznek.
– Érdekes. Ezek szerint a világegyetem jövőjét illetően a csillagászok két lehetőséget
látnak. Vagy tovább tágul a világűr, s így egyre jobban elvékonyodik a galaxisok között, vagy
pedig ismét elkezd összesűrűsödni. A történés szempontjából azonban döntő lesz, mennyire
nehéz, tömör a világegyetem. Erről azonban a csillagászoknak még nincsenek világos
elképzeléseik.
– De ha a világegyetem elég nehéz ahhoz, hogy egy napon ismét összesűrűsödjön, akkor
az is lehetséges, hogy már többször is lejátszódott az összesűrűsödés és tágulás folyamata.
– Elképzelhető. Mégis megoszlanak a vélemények ezzel kapcsolatban. Lehetséges, hogy a
világegyetem tágulása egyszeri folyamat. Ám ha az univerzum tágulása örökké tart,
kikerülhetetlen a kérdés, vajon mikor kezdődött.
– Például honnan ered az a sok anyag, amely egyszer csak felrobbant?
– Egy keresztény számára „a nagy bumm” a teremtés pillanata. A Bibliában az áll, hogy
Isten azt parancsolta, „legyen fény!” Ugye emlékszel még arra, amikor Alberto a
kereszténység „lineáris” történelemszemléletéről beszélt? A keresztény teremtéshitnek jobban
megfelel az univerzum folyamatos tágulása.
– Igen?
– Keleten „ciklikusan” szemlélték a történelmet. Ez azt jelenti, hogy a történelem a
végtelenségig újra és újra ismétlődik. Van egy régi indiai tanítás, amely a világ állandó
tágulásáról, majd összezsugorodásáról szól. Így váltakozik egymással „Brahma napja”
„Brahma éjszakájával”, ahogy az indiaiak nevezték. Ez a gondolat összecseng a világ
tágulásáról, sűrűsödéséről, e folyamatok örökös „ciklikus” váltakozásáról szóló tanítással.
Nagy kozmikus szív képe jelenik meg előttem, amely nem szűnik meg dobogni...
– Szerintem mind a két elmélet egyaránt megfoghatatlan és izgalmas.
– És összehasonlíthatjuk azzal az örök paradoxonnal, amelyről titkos rejtekhelyén Sofie
gondolkodott. Az univerzum vagy öröktől fogva létezik, vagy hirtelen, a semmiből jött létre…
– Au!
Hilde a homokéhoz kapott.
– Mi történt?
– Azt hiszem, megcsípett egy bögöly.
– Szerintem inkább Szókratész lehetett. Fel akart kelteni a révedezésből.
Sofie és Alberto a piros sportkocsiban üldögélve hallgatta, mit mesél Hildének az őrnagy a
világegyetemről.
– Eszedbe jutott már, hogy a szerepek állandóan felcserélődnek? – kérdezte Alberto kis idő
elteltével.
– Hogyhogy?
– Eddig ők hallgatták a mi beszélgetéseinket, és mi nem láthattuk őket. Most pedig mi
figyelünk rájuk, és ők azok, akik nem láthatnak minket.
– Még ennél is többről van szó.
– Mire gondolsz?
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– A kezdetek kezdetén még fogalmunk sem volt arról a másik valóságról, amelyben Hilde
és az őrnagy létezik. Most pedig ők nem sejtenek semmit a mi valóságunkról.
– Édes a bosszú.
– Bár az őrnagy képes volt beavatkozni a mi világunkba…
– Mert nem volt más, mint az ő találmánya.
– Még mindig nem adtam fel a reményt, hogy mi is beavatkozhatunk az ő világukba.
– Tudod jól, hogy ez lehetetlen. Már elfelejtetted, mi történt velünk a Cinderella
fogadóban? A saját két szememmel láttam, hogy nem tudod felemelni a kólásüveget.
Sofie egy szót sem szólt, csak ült, és hallgatta, amint az őrnagy „a nagy bummról” mesél.
Már a kifejezés is olyan megkapó volt.
Azután keresgélni kezdett az autóban.
– Mi van veled? – faggatta Alberto.
– Semmi.
Sofie kinyitotta a kesztyűtartót. Talált benne egy csavarkulcsot. Kiszállt az autóból, és
megállt közvetlenül Hilde és az édesapja előtt. Először megpróbálta elkapni Hilde pillantását,
de az lehetetlennek bizonyult. Utána fogta a csavarkulcsot, a magasba emelte, és Hilde
homlokához vágta.
– Au! – mondta Hilde.
Utána Sofie ismét felemelte a csavarkulcsot, és az őrnagy homlokához vágta, de az
egyáltalán nem reagált.
– Mi történt? – kérdezte kislányát az őrnagy. Hilde felnézett rá.
– Azt hiszem, megcsípett egy bögöly.
– Szerintem inkább Szókratész lehetett. Fel akart kelteni a révedezésből.
Sofie ezek után leguggolt a fűbe, és megpróbálta arrébb mozdítani a hintát, de az szilárdan
állt a helyén. Vagy egy egészen picit sikerült megmozdítania?
– Milyen hűvös szél fúj a domb felől – mondta Hilde.
– Szerintem enyhe szellő.
– Olyan furcsa érzésem támadt. Van itt rajtunk kívül még valami.
– Csak mi ketten vagyunk itt, és ez a kellemes nyári éjszaka.
– Nem, van valami a levegőben.
– És mi lenne az?
– Emlékszel még Alberto titkos tervére?
– Miért felejtettem volna el?
– Egyszer csak eltűntek a kerti ünnepségről. Mintha a föld nyelte volna el őket…
– De…
– „Mintha a föld nyelte volna el őket…”
– Valahol véget kellett érnie a történetnek. Egyébként is én írtam.
– Odáig igen, de azt, ami utána történt? Gondolj csak bele, lehet, hogy itt vannak…
– Azt hiszed?
– Úgy érzem, apa.
Sofie visszaosont az autóba.
– Lenyűgöző – ismerte be Alberto, miközben Sofie a csavarkulccsal zörgött a
motorháztetőn. – Ennek a lánynak egészen különleges képességei vannak.
Az őrnagy átkarolta Hildét.
– Hallod a hullámok halk zenéjét?
– Igen.
– Holnap vízre bocsátjuk az öreg teknőt.
– Nem hallod, milyen különösen zúg a szél? Hogy zörögnek a rezgő nyárfa levelei?
– Hiszen ez az élő bolygó…
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– Írtál valamit arról, hogy „a sorok között” rejtőzhet valami.
– Igen?
– Lehet, hogy ez a kertre is érvényes. Itt is rejtőzhet valami „a sorok között”.
– A természet tele van csodával. Beszélgessünk egy kicsit a csillagokról.
– Nemsokára a víztükörben is megjelennek.
– Igen. Gyermekkorodban tengeri csillámnak hívtad őket. És valahol igazad volt. Hiszen a
tengeri csillám és valamennyi organizmus abból a nyersanyagból származik, amely egy
csillagban forrt össze.
– Mi is?
– Igen, mi is csillagpor vagyunk.
– Milyen szépen hangzik.
– Amikor a rádióteleszkópok arra is képesek, hogy érzékeljék a több milliárd fényévnyi
távolságra levő galaxisokról érkező fényt, egyben olyan állapotában térképezik fel a
világmindenséget, ahogy őskorában, „a nagy bumm” utáni időkben kinézhetett. Mindazok
tehát, amiket az emberek az égbolton látnak, valójában több millió éves furcsa fosszíliák. Így
a csillagjósok is csak arra képesek, hogy a múltról jósoljanak.
– Mert a csillagképeket alkotó csillagok eltávolodtak egymástól, még mielőtt a
csillagképekből érkező fény eljutott volna hozzánk?
– Mert egy-két ezer évvel ezelőtt a csillagképek egészen másképp néztek ki, mint
manapság.
– Ezt igazán nem tudtam.
– Ha tiszta az ég, több millió, sőt milliárd évvel visszatekinthetünk a világegyetem
történetébe. Furcsa módon ekkor magunkból is látunk valamit.
– Magyarázd el egy kicsit jobban!
– A mi kettőnk élete is a nagy búmmal együtt keletkezett. Mert a világegyetemben létező
összes anyag szerves egységet alkot. Az ősidőkben ez a csomóba gyűlt anyag olyan
elképesztően tömör volt, hogy egy gombostű feje több millió tonnát nyomott volna. Ez az
„ősatom” felrobbant a rendkívül erős gravitációnak köszönhetően. Darabjaira esett szét.
Amikor az égre pillantunk, valahol az önmagunkhoz visszavezető utat keressük.
– Furcsán hangzik.
– A világegyetem összes csillaga és galaxisa ugyanabból az anyagból épül fel. Bár
különbözőképpen álltak össze, az egyik galaxis több millió fényévnyi távolságra lehet a
másiktól, mégis valamennyinek azonos az eredete. Minden csillag és bolygó ugyanabból a
családból származik...
– Értem.
– Mi ez a világanyag? Mi volt az, ami több milliárd évvel ezelőtt felrobbant? És honnan
ered?
– Ezt még nagy titok fedi.
– Mégis, lényegünkben érint bennünket. Mert mi is ebből az anyagból származunk. Apró
szikrája vagyunk a tűznek, amelyet sok milliárd évvel ezelőtt gyújtottak meg.
– Ez is milyen szépen hangzik!
– Azért ne túlozzuk el a nagy számok jelentőségét. Elég, ha kezünkbe veszünk egy követ.
Ha a világegyetem ebből a narancs nagyságú kőből állna, akkor is legalább ekkora titok
övezné. A kérdés éppolyan megválaszolatlanul csengene: honnan ered ez a kődarab?
Sofie felállt a piros sportkocsiban, és az öböl felé mutatott.
– Kedvem támadt csónakázni egyet! – kiáltotta.
– Micsoda ötlet. Még az evezőket sem tudnánk felemelni.
– Azért csak próbáljuk meg. Hiszen Szent Iván éjszakája van…
– Rendben, próbáljuk meg.
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Kiugrottak az autóból, és átfutottak a kerten. Megpróbálták leoldani a csónak kötelét a
mólóba erősített vaskampóról. De még arra sem voltak képesek, hogy a kötél végét
felemeljék.
– Hát ez nem mozdul – morgott Alberto.
– Ráérünk.
– Egy igazi filozófus soha nem adja fel. Ha végre… ki tudnánk…
– Egyre több az égen a csillag – lelkendezett Hilde.
– Ma van a legsötétebb nyáréjszaka.
– Télen viszont szikráznak. Emlékszel arra az éjszakára, amikor elutaztál Libanonba? Az
új év első napja volt.
– Akkor határoztam el, hogy írok neked egy filozófiakönyvet. Jártam a kristiansandi nagy
könyvesboltban, a könyvtárban is. De nem találtam egy olyant sem, amit fiataloknak írtak.
– Olyan most, mintha kint ülnénk a legvékonyabb szőrszál legtetején, amely a fehér nyúl
bundájában található.
– Vajon ki jár most odakinn a nyári napforduló éjszakáján?
– A csónak! Elszabadult!
– Valóban…
– Igazán nem értem. Lent jártam, mielőtt jöttél, és nem volt semmi baj a kötéllel.
– Biztos?
– Erről eszembe jut az, amikor Sofie kölcsönvette Alberto csónakját. Emlékszel, amikor a
csónakot besodorták a hullámok a tó közepére?
– Úgy látom, megint ő van úton.
– Tudom, hogy csak tréfálsz velem. Pedig én éreztem, hogy egész este volt itt valami.
– Valamelyikünknek utána kell úszni.
– Menjünk mind a ketten, apa. kóborangyal
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